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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 7.april 2021 

 

 Sted Tid  

 Møtet foregikk på teams  Onsdag 7.april 2020  
kl.13.30-15.00 

 

Disse møtte: 

Nestleder Tore Smeland - Vegårshei kommune, Einar Werner Frøyna – Risør kommune, Hogne 

Prestegård - Froland kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune og Hans Tveitereid– 

Grimstad kommune.   

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal, Anthon Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune og Jan 

Terje Jansen – Åmli kommune hadde forfall. 

I utvalgsleders fravær så ledet Tore Smeland møtet. 

Fra Østre Agder-samarbeidet deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

 

Sak 05/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 17.februar 2021. 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

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

Ved starten av behandlingen av saken hadde sekretariatsleder invitert anleggsleder 

Kim Andre Olafsen fra Otera Traftec as. Han presenterte tallene fra kartleggingen av 

veilysarmaturer som selskapet har foretatt på oppdrag av Østre Agder-samarbeidet i 

de åtte kommunene. Kartleggingen omfatter 16.471 armaturer fordelt med 3659 

LED-armaturer og 12.812 andre typer belysning. Hvert armatur er stedfestet med 

type armatur. Tallene er fordelt på hver kommune. Oversikten følger referatet. 

Sekretariatsleder presenterer retningslinjene for LED-utbygging basert på total 

overgang til LED i perioden 2022-2024 fra rådmennenes budsjettseminar. Tabellen 

for investeringer fordelt på kommuner følger som trykt vedlegg i referatet. Tallene 

for den enkelte kommune vil bli påvirket av tallene i kartleggingen fra Otera Traftec 

as. Videre ligger det en premiss fra budsjettseminaret om at det skal utarbeides et 

anslag på innsparingspotensialet knyttet til reduserte strømutgifter, bortfall av 

utgifter til lamper og mindre behov for tilsynsrunder etter overgang til LED. 

Sekretariatsleder viste et utkast til en slik beregning som han arbeider med sammen 

med vår veilysmedarbeider. Når den foreligger vil den bli drøftet med fagutvalg for 

veilys før den legges fram for Østre Agder rådmannsutvalg. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/ref-tek-forum-210217.pdf
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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.  

Fra Agder fylkeskommune stilte avdelingsleder på forvaltning og samfunnssikkerhet 

Leiv Egil Thorsen og seksjonsleder drift vei Trond Heia. Leiv Egil Thorsen innledet 

med å redegjøre for fylkeskommunens intensjoner knyttet til arbeidet på veinettet i 

regionen. Han understreket at fylkeskommunen er oppriktig av å ha et godt 

samarbeidsklima med kommunene. Deres vurdering er at det ligger god 

driftsøkonomi for både fylkeskommune og for kommuner i et tett samarbeid. Man 

bør vurdere hensiktsmessigheten av felles utlysning av drift og 

vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Fylkeskommunen ønsker egne veimøter med 

hver enkelt kommune i fylket så snart som mulig. Fortrinnsvis i 2021. 

Trond Heia orienterte om de positive erfaringer fylkeskommunen har hentet i 

Setesdalsområdet med en byggherre styrt modell ved inngåelse av avtaler med 

private entreprenører om drifts- og vedlikeholdsoppdrag i veinettet. Disse 

erfaringene bygger både på redusert kostnad, men også på hensiktsmessige løsninger 

for de som er tildelt oppdraget. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum mener det er verdifullt å få i gang direkte møter mellom 

fylkeskommunen og den enkelte kommuner og håper dette kan iverksettes så raskt 

som mulig. 

Østre Agder teknisk forum er interessert i å få tilført økt kompetanse knyttet 

byggherre styrete modeller i veivedlikeholdet og vil derfor vurdere å sette av god tid 

i et senere møte med dette som et eget tema. Da ber en om deltakelse fra avdelingen 

Drift vei i Agder fylkeskommune for å kunne få en grundig presentasjon av 

metodikken som benyttes og erfaringene med disse fra Setesdal og eventuelt fra 

Mandalsregionen hvis løsningen er innført der på dette tidspunkt. 

Sak 08/21 Eventuelt 

  Felles geologi-kompetanse 

Sekretariatsleder orienterte om den dialogen hadde hatt med fylkesdirektør Ola 

Olsbu om dette og ble supplert av Leiv Egil Thorsen som også hadde drøftet dette 

med sin leder. Signalene er at rekruttering av fagmedarbeidere med 

Geolog/geologingeniør kompetanse er krevende. De som har slik kompetanse ønsker 

å være del av et faglig fellesskap som enkeltstillinger i fylkeskommuner eller 

kommuner kan gi dem. Derfor er etablering av et felles faglig miljø slik Østre 

Agder-samarbeidet har erfaringer med innenfor jus-feltet et alternativ å vurdere. I 

dialogen med fylkesdirektøren for samferdsel ble det heller ikke sett på som et 

problem å etablere et slikt samarbeid mellom fylkeskommunen og en gruppe med 

kommuner. 

Sekretariatsleder understreket at et slikt faglig samarbeid forplikter deltakerne over 

tid. Man må være forberedt på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale som 

inneholder 
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 Mål for samarbeidet 

 Oppgaver som tilligger virksomheten. 

 Finansieringsmodell 

 Regler for å tre ut av samarbeidet – med frister. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder rådmannsutvalg om å invitere 

Agder fylkeskommune til et samarbeid for å utrede muligheter knyttet til å etablere 

et interkommunalt samarbeid med sikte på å få grunnlag for et felles fagmiljø med 

kompetanse knyttet til geologi/geologingeniør.  

Statistikk ledige boliger Østre Agder 1.april 2021  

Sekretariatsleder viste en oversikt han har mottatt fra kommuneplanlegger Hans 

Birger Nilsen i Arendal kommune over ledige boliger i kommunene i Østre Agder-

samarbeidet. Oversikten er vedlagt referatet. Det er ønskelig å komme jevnlige 

oppdateringer av denne statistikken for å få oversikt over utviklingen over tid. 

Dette er en liten del av en større innsats der Østre Agder etter initiativ fra Arendal 

kommune ønsker å øke kunnskapen knyttet til hva som er de viktigste drivkreftene 

knyttet til tilflytting til kommunene i samarbeidet. En slik felles kartlegging vil 

eventuelt samarbeidet finansiere. Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for å kunne ha 

et godt grunnlag når rekrutteringen til den nye batterivirksomheten skyter fart. Hvis 

vi har god kunnskap om hvilke faktorer som gir den enkelte kommune 

tiltrekningskraft så står vi samlet med størst mulig attraktivitet når kompetanse skal 

rekrutteres. I Østre Agder-samarbeidet er det et sterkt ønske om at alle kommuner 

skal høste gevinster av batterifabrikken gjennom tilflytting og vekst i folketallet. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR 
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Vedlegg 

Utskrift fra Rådmennenes budsjettseminar – LED 

 

Felles veilysarbeid, herunder overgang til LED  

Veilysmedarbeider Rolf Torbjørn Falch og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm sammen med leder 

av teknisk forum Jon Øystein Dalsmo sto for orienteringen. Det forelå et utkast til investeringsplan 

som ble justert i møtet:  

  Anslått Investeringsplan       

  Investeringsbehov 2022 2023 2024  Sum 

Grimstad kr 8 961 000   4000000 5000000 9000000 

 Åmli kr 732 500 740000     740000 

Vegårshei kr 508 000     510000 510000 

Tvedestrand kr 3 641 500   3700000   3700000 

Risør kr 3 333 625     3400000 3400000 

Froland kr 2 365 000 2400000     2400000 

Arendal kr 13 096 375 6000000 6000000 1100000 13100000 

Gjerstad kr 523 000 530000     530000 

            

  kr 33 161 000 9670000 13700000 10010000 33380000 

 

 Kommunene gir tilbakemelding på om de kan innarbeide investeringen etter oppsettet i 

tabellen eller om en ønsker endringer. 

 Investeringsbehovet kvalitetssikres gjennom den bestilte kartleggingen av armaturer som 

skal foreligge til påske. Dette skal gi oss grunnlag for å legge anskaffelsen ut på anbud. 

Foreløpig ser en for seg at utlysningen både skal omfatte drifts- og vedlikeholdsavtale for 

veilyset og den planlagte overgangen til LED i veilyset. 

 Østre Agder rådmannsutvalg bestilte en kartlegging av forventede innsparinger ved 

overgang til LED. Denne skal kunne følge den endelige investeringsbeslutningen. 

Utredningen bør angi tall for hver enkelt kommune. 

 


