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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til medlemmer i Østre Agder teknisk forum 

 

Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 13.oktober 

2021.  

 

Sted Tid  

Møterommet ved Froland renseanlegg på Neset 13.oktober kl.12.30-

14.00 

 

Etter avtale med IKT Agder blir styringsgruppe for samfunn og infrastruktur lagt fra kl14-15 med 

egen teamsinnkalling. 

 

Saksliste til teknisk forum: 

Sak 17/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 8.september 

2021. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 18/21 Orientering om deltakelse fra leder i Østre Agder teknisk forum under 

eiermøtet i Agder energi 30.september 2021. 

Leder i forumet og sekretariatsleder var invitert til eiermøtet 30.september. De 

redegjør for hvilke saker med relevans for teknisk forum som var oppe der. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

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 orienterer om de pågående møter som tar sikte på å bistå 

kommunene under deres arbeid med å planlegge etablering av målere. I første 

omgang ved de anlegg som har størst stipulert forbruk. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/ref-tek-forum-210908.pdf
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Sak 20/21 Videre samarbeid innenfor rammen av Østre Agder teknisk forum 

Leder i forumet innleder til drøfting om hensiktsmessighet av samarbeid innenfor 

teknisk sektor med henblikk på deltakere, tema, hyppighet, lengde og form. Mange 

kommuner har hatt hyppig forfall til møtene og interessen for å reise 

problemstillinger som ønskes løst gjennom samarbeidet er lite. Samtidig reises det 

ønske om utvidet samarbeid på deler av feltet som teknisk sektor dekker. Særlig 

knyttes dette til store plansaker opp mot utbyggingssaker innenfor næring og 

infrastruktur. Hvor går veien videre? 

 

Sak 21/21 Eventuelt 

 

  Arbeid med felles geologingeniør-kompetanse 

  Sekretariatsleder orienterer om pågående dialog. 

 

For lede av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


