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  REFERAT MØTE ORDFØRARUTVAL 090321 
 

Møtestad: Teams-møte 

Møtetidspunkt: 9. mars 2021 kl 0900-1115 

Desse møtte: 
 
 

Steinar Kyrvestad, Valle kommune 
Jon Rolf Næss, Bykle kommune 
Sigbjørn Åge Fossdal, Bygland kommune 
Svein Arne Haugen, Evje og Hornnes kommune 
Inger Lise Lund Stulien, Åseral kommune 
Rita Hansen, Setesdal IPR 
 
 

Sak Merknad Ansvar 
/frist 

 
1 – Fiber i Otra v/Sigbjørn mfl 
 
Kjell Pedersen Rise og Aasmund Lauvdal invitert med av Sigbjørn til å 
orientere.  
Rise og Lauvdal gav en grundig gjennomgang av historikken omkring den 
«digitale motorveien» i Setesdal, og behovet for å sette inn tiltak. 
 
Samtale omkring mulige, eksterne finansieringskilder, for eksempel 
Krypsivfondet og Agder fylkeskommune - Sigbjørn og Steinar arbeider videre 
overfor eksterne aktører. 
 

  

 
2 – Kort oppdatering, administrasjonen v/Rita 
 
Tilbake fra sykemelding forrige uke - mye å ta tak i. 
Prioritert arbeidsgruppe næring og rekrutteringsprosess rådgiver. 
 
  

  

3 – Rammer for kommende styremøte v/Steinar og Rita 
 
Lunsj-til-lunsj samling uaktuelt, gitt smittesituasjonen. Blir i sum for mange 
kommunegrenser å krysse.  

 
 
 
 

 
 

  
 
  

 

2021/2-1 Rita Hansen 
 

10.03.21 
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Fylkeskommunen mfl for tiden restriktive med å delta på fysiske møter. En 
blanding av teams og fysiske møte ikke hensiktsmessig. Konklusjon: møtet 
gjennomføres som rent teams-møte onsdag 17/3.  
 
Aprilmøtet planlegges som ordinært, fysisk møte. 
 

4 – Høringsvar v/Inger Lise 
 
Inger Lise innledet med betraktninger omkring temaet. Følgende punkter ble 
deretter på generelt grunnlag drøftet og belyst: 
  
Hvordan fange opp aktuelle høringer? 
Hvilke høringer skal det gis høringsvar på? 
Hvem skal utarbeide høringssvar?  
Hvilke(n) organisasjoner skal være avsender?  
 
Fylkeskommunen sine høringer gir som hovedregel Setesdal IPR uttalelse til, 
ofte kommunene også. Fjellnettverket, USS, LVK sender uttale til relevante 
høringer. Setesdal IPR sender sporadisk, det samme gjør kommunene. Nylig 
er et par høringsvar utarbeidet og sendt fra kommunenadministrasjonene.  
 
Praksis varierer fra sak til sak, og er i noen grad tilfeldig.  
Utfordrende for alle å følge med på hvilke høringer/NOUer som er aktuelle til 
en hver tid. Det er også ressurskrevende å lage uttalelser, og tidsfristene kan 
være korte. Ingen pr i dag har dedikert ansvar for å følge med på 
pressemeldinger, regjeringen.no osv. Oversikt finnes på regjeringen.no, men 
ressurskrevende å følge med til en hver tid. Enkelte nasjonale saker blir 
sendt til fylkeskommunen, men de sendes ikke nødvendigvis videre til 
kommunene. 
 
Ingen standardløsning. Viktig å fange opp hva som rører seg, informere 
hverandre og ha en god dialog. 
 

  

5 – Heiplanen v/Steinar 
 
Hatt samtaler med administrasjonen i Agder fylkeskommune vdr å arrangere 
digitalt seminar med tema Heiplanen. Temaet aktuelt for flere kommuner. 
Hensiktsmessig og ønskelig at Setesdal IPR, i samarbeid med 
fylkeskommunen, inviterer.  (Tilsvarende som ved seminar med tema 
nasjonal ramme for vindkraft og kraftskatteutvalget.) 
 

  

6 – Eventuelt 
 
Ingen tema meldt inn på forhånd.  
Distriktsdemografiutvalgets rapport – hva betyr det for oss? Kan være god 
basis for arbeid med fyrtårn. 
 

  

Neste møte 
 
Neste møte blir mandag 12. april. Ønskelig med fysisk møte om mulig. Rita 
følger opp med det praktiske.  

  

 
 
 
Med helsing 
Setesdal interkommunalt politisk råd 

Rita Hansen  
dagleg leiar 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/oversyn-over-hoyringssaker/id546535/

