Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 17.februar 2021
Sted
Møtet ble avholdt på teams

Tid
Onsdag 17.februar
2020 kl.13.30-14.45

Disse møtte:
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Einar
Werner Frøyna – Risør kommune, Hogne Prestegård - Froland kommune, Ole Arthur Løite Gjerstad kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.
Anthon Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune og Jan Terje Jansen – Åmli kommune hadde
forfall.
Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet.
Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
Sak 01/21

Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 9.desember
2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/21

Omklassifisering av veinett i kommunene.
a. Omklassifisering fra kommunal til privat vei.
Hver av de deltakende kommuner fikk anledning til å orienterte om arbeidet.
Vegårshei arbeider med nedklassifisering av om lag 30-35km kommunal vei til
privat vei som konsekvens av budsjettvedtak. Det er et politisk utvalg som jobber
med saken. Kommunen har støtte fra jusnettverket i Arendal under arbeidet.
Froland kommune hadde sendt sekretariatet to dokument før møtet. Det omfatter
saken til kommunestyret og en artikkel fra Våre veger «Fritt fram for privatisering.
Begge dokument vedlegges referatet. Froland ga tilbakemelding på at de har positive
erfaringer med å samarbeide med skogbruksnæringen i slike saker. De bruker
jordskifteretten, der kommunen dekker oppmeldingsgebyret, mens grunneiere og
hytteeiere dekker sin andel. En ordning med fjernkontroll på veibommer har en hat
positive erfaringer med i Froland en slik løsning kan forebygge tyverier.
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I Arendal hadde politisk ledelse lagt saken død og lovet veisektoren en
ekstratildeling på 1 mill.kr. for å kompensere dette.
I Gjerstad hadde også politisk ledelse erfart så stor lokal motstand at de ikke gikk
videre.
Hverken Risør eller Grimstad kommenterte saken.
b. Omklassifisering av fylkesveier.
Arendal pekte på at ulikt eierskap på vei, gang- og sykkelvei og veilyser en
utfordring.
Froland fortalte at de hadde hatt en prosess opp mot Aust-Agder fylkeskommune
som var kommet så langt at en drøftet å bytte om lag 10 kilometer vei, men dette
hadde stoppet opp ved sammenslåingen av den nye fylkeskommunen. De peker på at
både fylkeskommune og kommune kan ha fordel av en slik prosess ved at en kan få
til mer helhetlige roder. Slik sett er de positiv til en likeverdig prosess der begge
parter tar og gir. Froland pekte også på at friluftsområder av regional verdi bør være
et kriterium når en vurderer hva som bør inngå i fylkesveinettet.
Alle kommuner er opptatt av å få reetablert kontaktmøter mellom fylkeskommunen
og den enkelte kommune.
Vedtak:
Det er ønskelig at kommuner som iverksetter omklassifiseringsprosesser holder
hverandre orientert om arbeidet.
Det er ønskelig at kommuner som mottar varsel om omklassifisering av fylkesveier
holder hverandre orientert om arbeidet, spesielt med tanke på premissene som Agder
fylkeskommune legger til grunn for sine forslag.
Sekretariat for Østre Agder IPR retter en henvendelse til fylkesdirektør for
samferdsel og eiendom Ola Olsbu der en ber om at praksisen med kontaktmøter med
den enkelte kommune om veispørsmål av felles interesse, som en hadde i AustAgder fylkeskommune, blir gjenopptatt.
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Henvendelse fra Traftec-Otera vedrørende praksis ved utskifting av defekte
LED-armaturer.
Felles veilysmedarbeider Torbjørn Falch orienterte om en dialog med
driftsoperatøren Otera Traftec om skifte av hele armaturer eller komponenter ved feil
i LED-armaturer.
Vedtak:
Østre Agder teknisk forum tar til etterretning at anbefalingen primært går på
utskifting av defekte komponenter framfor utskifting av hele armaturer.
Hvis driftsoperatøren motsetter seg denne løsningen så ber teknisk forum
veilysmedarbeider om å kontakte jusnettverket for å få vurdert om dagen avtale gir
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oss grunnlag for å kunne kreve utskifting av komponenter framfor skifte av hele
armaturer.
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Eventuelt
Innkjøpsavtale for asfalt
OFA framforhandlet en avtale på dette felt som gjelder fram til april 2021. OFA vil
ikke gjennomføre en ny runde, noe som fører til hver enkelt kommune må ordne
dette selv. Froland kommune opplyser at de tenker å få bistand fra Odin prosjekt når
de må innhente priser på asfalt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Studiebesøk til Neset renseanlegg i Froland
Froland kommune inviterte medlemmene i Østre Agder teknisk forum til å besøke
det nye renseanlegget i løpet av høsten.
Vedtak:
Forumet ønsker å legge et møte til anlegget når det passer i forhold til den oppsatte
møteplanen og for kommunen, samt tilpasset Korona-situasjonern.
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Kvikkleire utfordringer
Fra leder av byggesaksavdelingen i Arendal kommune Frank Gauslå hadde Østre
Agder teknisk forum fått oversendt en henvendelse der vi ble bedt om å drøfte
fylkesgeolog blant annet med bakgrunn i utfordringene forekomster av kvikkleire i
regionen gir oss. Det ble henvist til at det er etablert en tilsvarende fagstilling
Vestfold Telemark fylkeskommune.
Vedtak:
Sekretariat for Østre Agder IPR retter en henvendelse til fylkesdirektør for
samferdsel og eiendom Ola Olsbu der en ber Agder fylkeskommune om å vurdere
om det kan være aktuelt å etablere en tilsvarende fylkesgeolog funksjon som den
som er etablert i Vestfold Telemark fylkeskommune, eventuelt som del av GISfagmiljøet i fylkeskommunen. Hvis dette er aktuelt for fylkeskommunen så vil
ledelsen i teknisk sektor i Østre Agder være åpne for å være med på en drøfting av
hvordan en slik stilling skal kunne finansieres i et samspill mellom ulike offentlige
virksomheter.

Referent
Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR
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