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REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET 16.09.20 
 

Møtestad: Kommunehuset, Bygland 
Møtetidspunkt: 16. september kl 1200 - 1800 
Desse møtte: 
 
 

Anne Sofie Hornnes, Aasmund Lauvdal, Aud Sunniva Fuhr, Sten Albert 
Reisænen, Astrid Marie Engeli og Rita Hansen 
Karina Sloth Grinland deltok frå kl 1530   
Katrine Homdrum deltok på Teams kl 1230 – 1300, sak 3 
Solveig Kyrvestad deltok på Teams kl 1300 – 1320, sak 4 
Egil Mølland deltok kl 1500 – 1530, sak 14 
 
 

 
Sak Merknad Ansvar 

/frist 
 
Referaf forrige møte – ok 
 

  

 
1 – Info ved leder rådmannsutvalget, Aud Sunniva Fuhr 
 
Forrige møte i KDU avlyst. KS har vært på kommunebesøk. 
 

  

 
2 – Info ved daglig leder regionrådet, Rita Hansen 
 
Orientering om bemanningssituasjonen. 
  

  

3 – Orientering OSS v/Katrine Homdrum 
 
Katrine Homdrum representerer rådmenne i OSS, KOSS og RSS. 
Møter jevnlig i rådmannsutvalget og tar initiativ til møte ved behov. 
Leder av rådmannsutvalget er kontaktperson Inviteres på møte igjen før 
jul.       

 
 
 
Presentasjon 
vedlagt 

 
 

4 – Helsenettverket v/Solveig Kyrvestad 
 
Presentasjon av helsenettverket og årshjulet som er utarbeidet for å 
bedre kontinuiteten i arbeidet. Orientering om regional 
koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi.  
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2017/110-44 Rita Hansen 
rita.hansen@setesdal.no 

16.09.20 
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Kommuner som har opsjon på rammeavtale for Trygghets-og 
varslingsteknologi, og ønsker å utløse opsjonen, må inngå rammeavtale 
før 12. okt. 2020.  
 
5 - Funksjonstillegg, psykososialt kriseteam 
 
Varierende praksis i kommunene på Agder.  
 

  

6 - Orientering i status Visit Setesdal v/daglig leder Rita Hansen 
 
a) Organisasjonsform må endres til AS eller SA. 
b) Tjenestekjøpsavtalen med Destinasjon Hovden gjelder ut 2020. 
c) Endringer i Destinasjon Hovden kan få betydning for 
tjenestekjøpsavtalen. 
d) Kommunestyrevedtak i Åseral om å gå ut av Visit Lindesnes og inn i 
Visit Setesdal fra 01.01.21. Arbeidet er i gang, og vil fortsette utover 
høsten for å sikre en god overgang og innfasing.  
 

  

7 - Orientering i status om konsesjonskraftmidlar til SR i 2021 
v/daglig leder Rita Hansen 
 
Avtalen gikk ut i 2019. For 2020 ble det vedtatt en overgangsordning 
som kun gjaldt 2020. Utsiktene videre er usikre, mye tyder på at det blir 
mer prosjektbasert.  
 

  

8 - Status etter strategisamlinga i SR v/daglig leder Rita Hansen 
 
Styreleder, nestleder og daglig leder følger opp. Ny strategi medfører 
endringer i samarbeidsavtalen. Vil etter hvert bli sak for 
kommunestyrene.  
 

  

9 - Status fiber i Otra /v Aasmund Lauvdal 
 
Bygland lager sak i løpet av kort tid. SR og kommunene positiv – ref 
tidligere sak i RMU. 
 

  

10 - Val av ny kommunedirektør i DDA etter Aasmund Lauvdal 
 
Ny kommunedirektør i Bygland velges. 
 

  

11 - Samarbeidsavtale for Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt 
Oppgavefellesskap – se vedlegg 
 
Aud Sunniva Fuhr tar kontakt med Kim Holum Høyer (Kristiansand 
kommune), for å drøfte innspill vdr samarbeidsavtalen. 
 

  

12 - Forankring av interkommunale prosesser hos 
kommunedirektøren v/Aasmund Lauvdal 
 
Viktig å løfte opp prosesser i rådmannsutvalget. 

  

13 – Oppfølging av strategiprosessen i regionrådet 
 
Gjelder kun rådmenn/kommunedirektører. Daglig leder Rita Hansen 
forlot møtet i saka.  
 

  

14 - Prosjekt Grønne innkjøp 
 
Egil Mølland, Iveland kommune, orienterte om prosjektsamarbeid 
mellom kommune Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, 
Birkenes, Vennesla og Iveland. 
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. 
Rådmennene vurderer hvem som skal være prosjektansvarlig til neste 
møte i rådmannsutvalget, og avklarer andre problemstillinger som ble 
løftet frem. 
15 - IKS og budsjett 
 
Brannsjefen inviteres til rådmannsmøte. Han får i oppdrag å informere 
om økonomi, nye lovkrav, bemanning, kompetansekrav, tanker om å ta 
opp temaet om samarbeid med andre brannvesen, osv. 
 

  

 
Eventuelt: 
Ny kommunedirektør i Bygland tiltrer 10. november 
 

 
 

 
 
 
 

    
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

Rita Hansen 
dagleg leiar 
 
 
 


