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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 9.desember 2020 

 

 Sted Tid  

 Møtet ble avholdt på teams  Onsdag 9.desember 
2020  kl.14-15.15 

 

Disse møtte: 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Anthon 

Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune, Einar Werner Frøyna – Risør kommune, Hogne 

Prestegård - Froland kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune og Hans Tveitereid– 

Grimstad kommune.   

Jan Terje Jansen – Åmli kommune hadde forfall. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

 

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

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

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

 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. 

Sekretariatsleder orienterte om pågående tilbudsinnhenting. 

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. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/11/Motereferat-201021-teknisk-forum.pdf
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Sak 26/20 Forslag til møteplan for 2021 

   

Med bakgrunn i pandemien vil man fra starten av året benytte teamsmøter. Når 

denne situasjonen er mindre kritisk så vil en vurdere bruk av noen fysiske møter og 

noen møter på teams. Sekretariatet sørger for innkallinger til møtene for hele året. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum godkjenner forslaget til møteplan for 2021. Det avholdes 

møter i Østre Agder teknisk forum 17.februar, 7.april, 26.mai, 8.september, 

13.oktober og 8.desember. 

 

Sak 27/20 Status budsjettarbeidet innenfor teknisk sektor i kommunene 

 

Samtlige deltakende kommuner redegjorde for status i egen kommune. Driften er 

presset i samtlige kommuner og nedklassifisering av veier er et aktuelt tema i mange 

kommuner. Overgang til automatiserte løsninger for vedlikehold av grøntområder og 

støvsuging av bygningsareal er aktuelle grep for å begrense konsekvenser av redusert 

bemanning. Medlemmene er innstilt på å dele erfaringer med sikte på å kunne 

begrense utgifter. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering.  

Sak 28/20 Eventuelt 

  Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


