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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 26.august 2020 

 

 Sted Tid  

 Kafelokalene i Arendal bibliotek  Onsdag 26.august 
2020  kl.13-15.15 

 

Disse møtte: 
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Anthon Thomas 
Thomassen – Tvedestrand kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Hogne Prestegård - Froland kommune hadde forfall og for han møtte Anne Gunn Taraldsen Mesel.  

Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune og Einar Werner Frøyna – Risør 
kommune hadde forfall. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

  

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

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. 

Det er mottatt melding fra Agder fylkeskommune deltakelse fra dem endres fra Ola 

Olsbu til Hilde Gulbrandsen. Hun vil fra nå motta innkalling til møtene fra IKT 

Agder og sekretariatet i Østre Agder. 

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.  

 

Under henvisning til denne endringen anmoder Østre Agder teknisk forum Østre 

Agder rådmannsutvalg om å ta ut følgende setning i forumets mandat: 

Østre Agder teknisk forum skal være kontaktledd for IKT Agder ved valg av digitale 

løsninger for sektoren. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Motereferat-200603-teknisk.pdf
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Under henvisning til at en time av tidligere oppsatt møtetid disponeres til bruk for 

IKT Agder så endres den samlede tidslengden til inntil 2,5 time. Høstens 

innkallinger justeres i forhold til dette. 

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

regionråd. 

Sekretariatsleder presenterte utredningen fra konsulent Kåre Bye vedrørende  

OVERGANG TIL LED-ARAMTURER som omfatter en total overgang til LED-

belysning i veilysnettet. Han gjennomgikk også et eget notat knyttet til 

investeringskostnader og gevinster ved å gjøre dette. Østre Agder teknisk forum må 

foreta en vurdering av hvordan utredningen kan følges opp. 

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.  

Østre Agder teknisk forum er overrasket over at det gjenstår så mange 

kvikksølvarmaturer og vil derfor be veilysmedarbeideren om at det framlegges en 

liste over disse fordelt på anlegg og kommune. 

Når rådmennene skal få rapporten og en sak knyttet til oppfølging av denne til 

behandling så må det foreligge en liste over investeringsbehovet fordel etter behovet 

i hver kommune. 

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

Sekretariatsleder orienterte om at intensjonen er å ha klar utlysningen i midten av 

september. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Sak 16/20 Nye retningslinjer for fellesføringer  

Veilysmedarbeider Torbjørn Falch var ikke tilstede. Sekretariatsleder orienter om 

hva dette innebærer. 

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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Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Sak 17/21 Bruk av teamsmøter i Østre Agder teknisk forum 

  Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum vil benytte teamsmøter når sakene som skal behandles 

gjør dette hensiktsmessig. Leder og nestleder sammen med sekretariatsleder vurderer 

møteform når sakskartet for møtet foreligger og møteform skal framgå av 

innkallingen. 

Sak 18/20 Eventuelt 

  Saker til møtene 

Forumets medlemmer er ansvarlig for å fremme forslag til saker de ønsker å få behandlet på 

møtene overfor leder, nestleder eller sekretariat før sakskartet for neste møte settes opp. Det 

skjer minst en uke før møtet skal avholdes. 

Til neste møte er det ønskelig at det forberedes en presentasjon av VA-standarden i Arendal 

kommune. Dette for å bruke dette som et utgangspunkt for drøfting om denne og tilsvarende 

bestemmelser i andre kommuner i samarbeidet kan være et fundament for å operere med 

felles retningslinjer i teknisk sektor ved anskaffelser. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


