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Innkalling til teamsmøte i Østre Agder teknisk forum onsdag 17.februar 2021 kl.12.30-15.00 

 

Før møtet i Østre Agder teknisk forum får IKT Agder anledning til å disponere tid innenfor avtalt 

tidsramme til sine saker. 

Sakliste: 

 

Sak 01/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 9.desember 

2020. 

  Vedlagt følger referatet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/21 Omklassifisering av veinett i kommunene.  

 Problemstillingen er todelt  

a. Hvilke prinsipper legger hver enkelt kommune til grunn for sine beslutninger 

knyttet til omgjøring fra kommunale veier til privat veier? De kommunene som 

nå arbeider med slike planer gjør rede for praksisen de ønsker å legge seg på. 

b. Hvordan forholder kommunene seg til initiativ fra Agder fylkeskommune knyttet 

til omklassifisering av fylkesveier til kommunale veier? Er det aktuelt med en 

felles holdning til slik initiativ? 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Det er ønskelig at kommuner som iverksetter omklassifiseringsprosesser holder 

hverandre orientert om arbeidet. 

Kommuner som mottar varsel om omklassifisering av fylkesveier bør ha en tett 

dialog rundt premissene som Agder fylkeskommune legger til grunn for sine forslag 

for å motvirke beslutninger som kan få omfattende konsekvenser for kommunenes 

driftsutgifter og som virke negativt for lokalt næringsliv. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Motereferat-201209-teknisk-forum.pdf
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Sak 03/21 Henvendelse fra Traftec-Otera vedrørende praksis ved utskifting av defekte 

LED-armaturer. 

Veilysmedarbeider Rolf Torbjørn Falch orienterer om en dialog som har skjedd med 

driftsoperatøren og hvilken faglig praksis vi vil anbefale overfor kommunene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar til etterretning at anbefalingen primært går på 

utskifting av defekte komponenter framfor utskifting av hele armaturer. 

 

Sak 04/21 Eventuelt 

  Innkjøpsavtale for asfalt    

  OFA framforhandlet en avtale på dette felt som gjelder fram til april 2021.  

Ettersendt sak: 

 

Sak 05/21 Kvikkleire utfordringer 

Fra leder av byggesaksavdelingen i Arendal kommune har Østre Agder teknisk 

forum fått oversendt en henvendelse der vi utfordres til å drøfte utfordringene 

forekomstene av kvikkleire i regionen. Det vises til praksis i andre fylkeskommuner 

der det er etablert samarbeid om regiongeolog. Henvendelsen følger som ekstra 

vedlegg til saksinnkallingen. 

Sekretariatet ønsker å avvente drøftingen i Østre Agder teknisk forum før det 

fremmes et forslag til vedtak. 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 

 


