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Innkalling til workshop vedrørende digitale løsninger i teknisk sektor med Egde consulting og møte i 

Østre Agder teknisk forum onsdag 26.august 2020 

 

 Sted Tid  

 Kafeen i Arendal bibliotek Onsdag 26.august 
2020 kl.13-15 

 

Saksliste: 

  

Sak 12/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 03.06.2020  

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 13/20 Ny organisering av møter i Østre Agder teknisk forum ved utskilling av saker initiert 

av IKT Agder med egen sekretariatsfunksjon og utvidet deltakelse. 

Praktisk er det hensiktsmessig å samordne møter med tekniske ledere om samarbeid 

innenfor teknisk sektor uavhengig av om saken gjelder IKT beslutninger i sektoren 

eller om det gjelder alle andre oppgaver det kan være aktuelt å samarbeide om. 

Samtidig ligger IKT-oppgavene utenfor rammen for det Østre Agdersamarbeidet har 

ansvar for og det omfatter flere samarbeidskommuner (Vennesla kommune og Agder 

fylkeskommune). Der er derfor ønskelig med en tydelig deling av møtene. Første del 

forberedes og gjennomføres i regi av IKT Agder. De forbereder sakskart og innkaller 

deltakere til denne del av møtet. Det er utarbeidet et forslag til mandat for dette 

forumet. Dette møtet gis en tidsramme på 1 time. Hvis det er behov for tid ut over 

dette innkaller IKT Agder til særskilte møter. Mandat for denne møtevirksomheten 

vedtas innenfor rammen av styringssystemet i IKT Agder. 

Resterende tid avsettes til møte i Østre Agder teknisk forum og sakene dette har 

mandat til å arbeide med på oppdrag av Østre Agder rådmannsutvalg.  

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum godkjenner en praktisk løsning med samordning av deres 

møtevirksomhet med møter IKT Agder har behov for med disse kommunene og med 

andre kommuner og fylkeskommuner.  

 

 

Sak 14/20 Avlevering av rapport vedrørende overgang til LED på veilys i Østre Agder 

regionråd. 

Konsulent Kåre Bye har avlevert utredningen OVERGANG TIL LED-

ARAMTURER som omfatter en total overgang til LED-belysning i veilysnettet. 

Herunder et eget notat om kostnader og gevinster knyttet til en slik overgang. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Motereferat-200603-teknisk.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-Overgang-til-LED4.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Totalkost-pr-prioritet.pdf
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Sekretariatet har mottatt en presentasjon fra han som vil bli gjennomgått av 

sekretariatsleder og veilysmedarbeider. 

Østre Agder teknisk forum må foreta en vurdering av hvordan utredningen kan 

følges opp. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum vil overfor Østre Agder rådmannsutvalg peke på de 

gevinster som ligger i å gå over til LED. Dette omfatter både redusert strømforbruk 

og derved reduserte driftskostnader. Videre vil en slik overgang bidra til 

standardisering av veilyset med de fordeler det innebærer i forhold til drift og 

vedlikehold. Digitalisering av veilyset bør inngå i en slik satsing på fornying av 

veilyset. 

Forumet erkjenner at selv om en slik overgang er ønskelig og bidrar til gevinster så 

setter kommuneøkonomien klare grenser for hvor raskt en overgang kan iverksettes.  

Resterende kvikksølv armaturer må skiftes så raskt som mulig både fordi disse ikke 

lengre er lovlige og at reservedeler ikke kan skaffes. Deretter bør fornyelsen baseres 

på at kategorier lysarmaturer med høyest gevinst potensial tas først.  

Alle fornyelser og nyanskaffelser av armaturer skal være LED.  

Sak 15/20 Status for utlysning av ny kontrakt for drift og vedlikehold av veilys i Østre Agder 

Veilysmedarbeider Torbjørn Falch orienterer om status i arbeidet og framdriftsplan 

for dette. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Sak 16/20 Nye retningslinjer for fellesføringer  

Veilysmedarbeider Torbjørn Falch orienterer om ny nasjonale retningslinjer på feltet 

og hvordan krav til merking vil innarbeides i veilysnormalen. 

Sak 17/21 Bruk av teamsmøter i Østre Agder  

Østre Agder rådmannsutvalg drøftet mulighetene for økt bruk av digitale møteformer 

i sitt møte 19.august. De ønsket at temaet drøftes i forum og fagutvalg opprettet av 

rådmannsutvalget. 

Sak 18/20 Eventuelt 

 

For leder  av Østre Agder teknisk forum 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


