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Møte:  Kommunedirektørutvalget 

Sted:  Teams-møte 

Dato: 08. februar 2021 

 

Disse møtte:  

- Aud Sunniva Fuhr, Kommunedirektør Valle 

- John Salve Sigridnes, Kommunedirektør Bygland  

- Dagne Ropstad, Konst. Kommunedirektør Åseral 

- Frantz Are Nilsen, Kommunedirektør Evje og Hornnes 

 

Sten Albert Reisænen, Kommunedirektør Iveland var med på saker knyttet til Iveland.  

 

Sturle Hamre, avd. leder innkjøp og anskaffelser AFH deltok på sak om OFA strategi. 

Ellen Benum, leder LMT og samhandlingskoordinater og Gro Berit Straum, ruskoordinator 

LMT, deltok på sak om LMT  

  

Forfall: Karina Sloth Grindland, kommunedirektør Bykle 
 

 

Referat fra møtet 11 januar 2021 

- Referat godkjent 

 

- Diskusjon rundt møteform og deltakelse 

- Det er ønskelig med fysiske møter. Dette møtet kunne vært avholdt fysisk om 

en hadde fått beskjed om deltakelse tidligere 

 

- Det er vanskelig når ikke alle kommunene deltar på møtet. Fremover må de 

som er til stede ta nødvendige avgjørelser som kan, og må fattes på vegne av 

fellesskapet. 

 

  

Orientering fra leder KU 

- Barnevernreform. Setesdal er i dialog med Midt Agder Barnevern med tanke på 

deltakelse inn mot dem. 

- Statsforvalteren ønsker saken opp mot RKG oppvekst. Settes opp som egen sak i neste 

møte. Line Løvdal inviteres inn i neste møte i KU. 

 

- Kommunal rapporteringer ble snakket om i KDU og oppleves som massitvt også i de 

store kommunene på Agder. 

 

- Diskusjon rundt aktivitet i kommunene om dagene. Mye er Covid-19 relatert.  

 

- OFA Strategi 

 

o Diskusjon rundt vårt notat inn mot KDU. Merker at det er stort press inn mot 

nye prismodeller.  
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OFA strategi:  
Sturle Hamre (avd. leder innkjøp og anskaffelser AFH) gir oss samme orientering som han 

gav under behandling av saken i KDU Agder. 

 

Presenter presentasjonen, Organisering og finansiering av OFA samarbeidet fra November 

(27.11.20) først. 

- Bakgrunn 

- Hvorfor et nytt OFA 

- Prinsipp for finansieringsmodell 

o Inkludert Proveny 

- Organisasjonsform 

o KO anbefales  

 

Tilsvar til notat fra Setesdal KU til KDU-Agder 

- Alle anskaffelser som kan overstig 1,3 mill over en 4 års periode skal kunngjøres på 

Doffin. 

- Kunngjøringer krever et KGV system. 

- OFA har et estimat på at Bykle kommune vil ha en alternativ kostnad på ca kr 

600.000,- om en ikke deltar i OFA. – KU ser nok at det er en litt forenklet sannhet. 

Men det er uten tvil gevinster ved å være deltaker i OFA. 

 

Til oppfølging OFA: 

Ber KU om å komme med konkrete forslag til finansieringsmodeller. Dette må følges opp 

internt i KU og meldes tilbake til OFA. 

 

OFA ønsker å bruke oss som sparringpartnere fremover. Det er vi positive til. OFA stiller 

gjerne til gjennomgang av praktisk arbeid opp mot OFA til en samlet region eller enkelt 

kommuner. Ned på innkjøpernivå. Her kan vi melde ønsker inn til OFA. 

 

 

 

LMT 

Stein Reisænen fratrådte møtet under denne saken.  

 

Gro Berit Straum: Gjennomgang av Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan i 

Setesdal 2020-2023  

Kapittel 4.1 Felles tiltak for Setesdal – Avsnitt 4.1.1 Tiltak for førbygging 

 

Litt uavklart for LMT hvordan Av-og-til arbeidet er organisert i Valle og Bykle? 

 

Fagnettverk for psykisk helse og rus gjennomfører digitale Drop-in møter for faglig drøftinger 

mellom tverrfaglig fagpersoner. Oppleves som bra. 

 

Oppfordrer til fortsatt deltakelse i Ung data for alle kommunene i Setesdal samarbeidet. 
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Orienterte om forebyggende arbeid psykisk helse og rus, barn og unge.  Samt 

prosjektskjønnsmidler som vi har fått tildelt 2020 og 2021. 

 

Ønsker å invitere KU på Årlig fagdag Psykisk helse og rus. 

 

 

AKAN arbeid i kommunen. Ansvar kommunedirektør. 

- Føler det spriker litt mellom AKAN kontakter i kommunene. Ønsker å tilby fagdag 

med AKAN kontakter for å løfte AKAN arbeidet ute i kommunene om ønskelig. 

Ønsker å bidra med aktivering og koordinering om det er ønskelig. 

 

Ellen Benum: Gjennomgang av årsrapporten til LMT Setesdal 

 

Til oppfølging LMT: 

Informere LMT hvordan Av-og-til arbeidet er organisert i Valle og Bykle  

 

 

 

IKT 
KU avventer sak vedrørende fremtidig retning for IKT Setesdal. Dette ønskes oversendt KU 

innen utløpet av Februar 2021. Ku forventer at styreleder Setesdal IKT får ansvar for å sikre 

at frist blir overholdt i samarbeid med Daglig leder IKT. 

 

Til oppfølging IKT: 

Styreleder i samråd med daglig leder skal utarbeide sak vedrørende fremtidig retning for 

Setesdal IKT innen utgangen av Februar 2021. 

 

 

 

Valg til Setpro 

Dagne Ropstad fratrådte møtet under denne saken. 

Kommunene Bykle, Valle og Iveland melder tilbake aktuelle kandidater. 

 

Deltaking i ett Digitalt Agder 

Innspill til kandidater til å delta i organisering ett digitalt Agder. 

Evje og Hornnes kommune spiller inn leder for serviceavdelingen, Astrid Louise Andersen 

Åseral skal høre med Astrid Marie Engeli om deltakelse i dette arbeidet. 

Meldes tilbake til KU innen godt tid før 20 februar, slik at vi får kjørt en diskusjon i KU før vi 

må melde tilbake  

 

 

 

Oppfølging av tilbakemelding til SIPR 

Utgår til vi kan møtes fysisk. Må følges opp 
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Organisering av KDU internt 

Utgår til vi kan møtes fysisk. Må følges opp 

 

 

 
 

 

 

 

Evje 08.02.21 

Frantz A. Nilsen 


