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Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 9.desember 2020 

 

 Sted Tid  

 Det legges opp til at møtet i Østre 
Agder teknisk forum blir på teams 

Onsdag 9.desember 
2020 kl.13.00-15.30 

 

 

Etter avtale med IKT Agder disponerer de tiden fra kl.13-14 til sitt møte. 

 

Til dette møtet skulle det vært forberedt en sak vedrørende premisser knyttet til tildeling av 

utslippstillatelser. Herunder utslipp knyttet til de kommunale anleggene. Sekretariatet beklager at dette 

ikke er gjort. Saken anbefales tatt opp på neste møte i Østre Agder teknisk forum. 

Saksliste: 

  

Sak 23/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 21.10.2020  

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 24/20 Status for arbeidet med digitalt system for befolkningsvarsling 

 Sekretariatsleder redegjør for synspunktene som framkom under behandlingen i 

Østre Agder fagutvalg for beredskap. Foreløpig er en her tilbakeholdende med 

bakgrunn i betydelige kostnader knyttet til å varsle alle. Erfaringen er at en når svært 

mange gjennom adressevarsling. I tillegg er ansvarsforholdene uklare. Trolig ligger 

varslingsansvaret til politiet i en beredskapssituasjon. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum avventer avklaring i beredskapssamarbeidet og i Østre 

Agder rådmannsutvalg. 

  

Sak 25/20 Fullregistrering av veilys armatur som forberedelse til arbeidet for overgang til LED 

i veilyset. 

Østre Agder regionråd ved veilysmedarbeider har innhentet tilbud for kartlegging av 

alle dagens armaturer. Nettpartner har gitt oss tilbud til å løse dette for kr.120.000 

eks moms. Det innebærer at prosjektet er over terskelverdien og vi må gi flere 

aktuelle leverandører anledning til å gi pris. Derfor vil to aktuelle leverandører bli 

kontaktet og gitt en frist for å gi oss et tilbud. Otera/Traftec vil være en av disse. 

Veibudsjettene er gjennomgående brukt opp og forutsetningene for å kunne dekke 

slike ekstra kostnader er om mulig enda mindre i 2021. Samtidig er dette nødvendig 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/11/Motereferat-201021-teknisk-forum.pdf
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kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre overgangen til LED. Det gjenstår fortsatt noe 

midler på veilysfondet. Dette kan brukes opp. Resten bør hentes på 

sekretariatsfondet til Østre Agder regionråd.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum godkjenner at det inngås avtale om kartlegging av veilys-

armaturer i de åtte kommunene. Dette kunnskapsgrunnlaget brukes under innhenting 

av nytt anbud for drift og vedlikehold av veilysanlegg og under innhenting av anbud 

for vedtatt overgang til LED på alt veilys. 

 

Sak 26/20 Forslag til møteplan for 2021 

  Vedlagt følger et forslag til møteplan for 2021. 

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Østre Agder teknisk forum godkjenner forslaget til møteplan for 2021. 

 

Sak 27/20 Status budsjettarbeidet innenfor teknisk sektor i kommunene 

 

Med bakgrunn i den ekstraordinært krevende økonomiske situasjonen samtlige 

kommuner står overfor ved inngangen til 2021 så ønsker leder en runde der hver 

enkelt kommune gir en vurdering av økonomisk status innenfor sektoren. Herunder 

konsekvenser for bemanning og generelle rammer for driften. Har man funnet 

løsninger for omlegging av virksomheten som begrenser konsekvensene av reduserte 

budsjetter. Vi starter med Arendal og følger alfabetet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering.  

Sak 28/20 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder regionråd. 

 


