
Møtereferat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 3.juni 2020 i Froland 

 

 Sted Tid  

 Eikely leirsenter Onsdag 3.juni 2020  
kl.11.00-12.00 

 

Disse møtte: 
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Hogne Prestegård - Froland kommune, Jan Terje Jansen – 
Åmli kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune Anthon Thomas 
Thomassen – Tvedestrand kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Erik Werner Frøyna  – Risør kommune hadde forfall og for han møtte Odd Arne Børseth. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

  

Sak 08/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 29.01.2020  

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 09/20 Utkast til revidert samarbeidsavtale for Østre Agder veilyssamarbeid 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder rådmannsutvalg å godkjenne 

utkastet til revidert samarbeidsavtale for VEILYSSAMARBEIDET. 

 

 

Sak 10/20 Orientering om oppstart av konkurranseprosess vedrørende ny drifts- og 

vedlikeholdskontrakt for veilyset. 

Sekretariatsleder orienterte om det påbegynte arbeidet. 

Fagutvalget var enige i at kvalitet og miljø vurdere sammen med pris. De anbefalte 

at tilbudene skulle deles slik at disse faktoren kan vurderes før en åpner pris tilbudet. 

Antydningen på vekting med 60% pris, 30% kvalitet og 10% miljø hadde de ingen 

merknader til. 

Vedtak:  

Østre Agder teknisk forum tart saken til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/02/Motereferat-200129-teknisk.pdf
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Sak 11/19 Eventuelt  

  System for befolkningsvarsling 

Grimstad kommune hadde anmodet om en drøfting av hvilke løsninger kommunene har 
lagt seg på. Dette er ulikt løst. De to store kommunene anser at de løsningene de benytter 
seg av er forholdsvis kostbare. Det kan være ulike behov for varsling. Beredskapsmessig er 
det ønskelig å benytte en kostbar, men sikker måte for å varsle alle som befinner seg i et 
område, mens teknisk sektor sitt behov kan være knyttet til varsling av innbygger og eiere 
av fritidseiendommer. Østre Agder teknisk forum anmoder beredskapsforum om å drøfte 
behovene knyttet til befolkningsvarsling. Teknisk forum ønsker å bli involvert før en 
eventuelt fatter en beslutning. Sekretariatet kontakter leder av beredskapsforum Anne 
Grete Glemming for å be dem om å gi tilbakemelding om hvilke vurderinger som er gjort 
der. 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


