Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 13.oktober 2021
Sted
Møtet var lagt til det nye
renseanlegget på Neset i Froland med
befaring av anlegget + teams

Tid
Onsdag 13.10.2021
kl.12.30-13.30

Disse møtte:
Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Anthon
Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune, Anne Gunn Taraldsen Mesel – Froland kommune
Einar Werner Frøyna – Risør kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune deltok på teams.
Tore Smeland - Vegårshei kommune og Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune hadde meldt forfall.
Hans Jomås – Froland kommune møtte som observatør
Fra Østre Agder-samarbeidet deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
Sak 17/21

Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 8.september
2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 18/21

Orientering om deltakelse fra leder i Østre Agder teknisk forum under
eiermøtet i IKT Agder 30.september 2021.
Leder i forumet Jon Øystein Dalsmo refererte sentrale utfordringer som framkom
under eiermøtet. Herunder forholdet selskap, eiere og kunder/brukere i et selskap
som eies og samtidig leverer til kommunene. Han pekte på at eieres ønsker og behov
spriker og at det gir utfordringer når utviklingsarbeid skal prioriteres. Han henviste
til informasjonen som ble gitt i forutgående møte i Styringsgruppe IKT – samfunn og
infrastruktur om at eiermøtet hadde besluttet at portefølgerådet skulle erstattes.
Selskapet ved daglig leder skal utarbeide forslag til beslutningsstruktur for valg av
nye IKT- satsinger.
Sekretariatsleder pekte i eiermøtet på at forventninger til at kommuner skal ta aktivt
del i prosjektet på Agder-nivå, særlig i helsesektoren, utfordrer kommunenes evne til
å implementere nye digitale løsninger i egen virksomhet. Mange kommuner opplever
at de begrensede ressurser de har til rådighet overbelastes. Også de større
kommunene opplever at deres kapasitet er sprengt.
Vedtak:
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Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering.
Sak 19/21

Kontaktmøter mellom Agder energi nett og hver kommune om målere ved
umålte veilysanlegg.
Sekretariatsleder orienterte om de pågående møtene der intensjonen er å gi
kommunene grunnlag for å lage plan for å sikre måling av strømforbruket i veilystet.
Det var en lovfrist for å få på plass måling til 1/1-2019. Nå er det igangsatt arbeid for
å få på plass målere på alle anlegg med et stipulert årlig forbruk over 8.000kwt. I
dette arbeidet vil en også vurdere muligheter for å redusere tallet på anlegg og om
også noen av de som er stipulert med forbruk under 8.000kwt enkelt kan knyttes til
målere.
Måling et nødvendig virkemiddel for å hente ut forventet gevinst ved overgang til
LED. Man vil måtte samordne arbeidet med utskifting til LED og plassering av skap
for målere og tennere for veilyset.
Vedtak:
Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering.

Sak 20/21

Videre samarbeid innenfor rammen av Østre Agder teknisk forum
Følgende punkt noterte sekretæren under drøftelsen


Behov for å evaluere hensiktsmessigheten av å videreføre virksomheten i
Østre Agder teknisk forum i sin nåværende form.



Avklare behovet for å ha et organ sammensatt av medarbeidere med
beslutningsmyndighet innenfor teknisk sektor.



Se på forholdet mellom å ha et overordnet samarbeidsforum i lys av bredden
i tekniske fagsamarbeid knyttet til bygg, vei, vann, avløp osv.



Belyse ulikhet i behov for samarbeid knyttet til størrelsesforskjellene på
kommunene.



Er teknisk forum hensiktsmessig sammensatt med henblikk på de oppgaver
som erfaringsmessig har blitt behandlet?



Se på erfaringer på møtedeltakelse, manglende oppmøte virker frustrerende
for de som stiller.



Bruk av møteform og tidsbruk.



Tid for valg av leder.



Vurdere behovet for oppdatering av mandatet.

Vedtak:
Teknisk forum anmoder leder og sekretariatsleder om å lage et fakta notat basert på

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no
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Sakene som har vært behandlet siden forumet ble etablert



Kilder for saker som har blitt behandlet



Møtehyppighet og deltakelse

Eventuelt
Arbeid med felles geologingeniør-kompetanse
Sekretariatsleder orienterer om det pågående arbeidet. Blant medlemmene er det stor
usikkerhet knyttet til funksjon og effekt av å ha tilgang på en slik ressurs, men de
ønsker å avvente den rapport det arbeides med. I rapporten må en vurdere potensialet
for å erstatte kommunens ressursbruk på feltet i dag opp mot konsekvensen av å ha
egen tilgang på spisskompetanse på feltet. Viktig at et foreløpig notat sendes på
høring til medlemskommunene før en endelig kommer med anbefalinger. I møtet ble
det pekt på gode erfaringer med bruk av felles kompetanse innenfor GIS og juss.

Referent
Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

