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Innkalling til teamsmøte i Østre Agder teknisk forum onsdag 7.april 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 05/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 17.februar 2021. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 06/21 Føringer fra rådmennenes budsjettseminar for 2022 og for HP 2023-2025 

Sekretariatsleder presenterer retningslinjene for LED-utbygging basert på total 

overgang til LED i perioden 2022-2024. 

Det er viktig at kommunene innarbeider de planlagte investeringene i sine 

investeringsprogram. 

Fra Otera er vi lovet rapport fra kartleggingen til påske. Status i hver kommune gir 

grunnlag for å kvalitetssikre nivå på investering. 

Østre Agder rådmannsutvalg påla sekretariatet å utarbeide et anslag på forventet 

gevinst av investeringen for den enkelte kommune. Arbeidet er i gang og 

sekretariatet vil orientere om hvordan en tenker dette gjort. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering og medlemmene påtar seg et 

ansvar for å følge opp innarbeiding av investering i egen kommunes budsjett og HP. 

Sak 07/21 Omklassifisering av veinett i kommunene.  

Østre Agder teknisk forum rettet en henvendelse til fylkesdirektør Ola Olsbu 

vedrørende samarbeidsmøter mellom fylkesveimyndighet og kommunale 

medarbeidere med ansvar for veinett. Dette både i forhold til løpende drift, men også 

i tilfelle der det er aktuelt å endre status fra kommunale veier til fylkesveier og 

motsatt fra fylkesvei til kommunal vei. Fra Agder fylkeskommune stiller 
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avdelingsleder på forvaltning og samfunnssikkerhet Leiv Egil Thorsen for å gi 

synspunkt på dette på vegne av fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu. 

Sekretariatsleders utarbeider forslag til vedtak med grunnlag i drøftingen i møtet. 

Sak 08/21 Eventuelt 

  Felles geolog-kompetanse 

Sekretariatsleder har vært i dialog med fylkesdirektør Ola Olsbu om dette. Han er 

åpen for å drøfte om det er grunnlag for å ha en dialog om det kan være 

hensiktsmessig å ha felles kompetanse på dette felt. Samferdselsavdelingen i Agder 

fylkeskommune har rekruttert geolog, men den prosessen viser at det er utfordrende. 

Et felles fagmiljø kan gi større attraktivitet. Når dette skal drøftes bør 

fylkesdirektøren selv kunne delta i møtet. 

  

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 

 


