
Referat fra møte i Kommunedirektørutvalet 15.03.2021  

 

Til stede: Aud Sunniva Fuhr, John Salve Sigridnes, Karina Sloth Grinland, Franz Are Nilsen, Kåre Einar 

Larsen, Dagne Ropstad (til kl 12). Sten Albert Reisænen (fra kl 10) 

Agenda KU – er tilpassa deltaking frå Iveland og Åseral  

Referent:  Dagne  

 

Fokus område for KU – 

Refleksjonar v/ John Salve .  

Vurdering av sistuasjonen behov for samhandling. Hva skal vår rolle være? Løfte blikket sammen. Vi 

er blitt et Agder. Stort område. Vi er små i det store og det hele. Dynamikken i regionen endrer seg.  

Bør mer samarbeid mellom politikk og administrasjon. Se på bo og arbeidsmarked. Hvordan begynne 

å utvikle dette samarbeidet.osv.osv. 

John Salve Sigridnes sender evt. skisse brukt i møte. 

Forslag fra Frantz Nilsen: Svarer ut Ku funksjon inn i SIPR. -Samhandlingsarena inn mot daglig leder. - 

Inn mot styret. - organisere oss selv internt. 

Innspel til SIPR – vegen videre: 

Aud Sunniva utarbeider utkast til innspel. Parallelt skrives et notat som tilsvar på utfordringa vi har 

fått. Frantz/Jon og Aud Sunniva skriver et notat som går til neste møte i Regionrådet. 

Kan være viktig å se hvordan de gjør det i Strategiplan Østre Agder. Utklipp fra den planen: 

«I samarbeidet skal det være et rådmannsutvalg der rådmennene i alle deltagende kommuner er 

representert. Rådmannsutvalget har som mandat:  

 forberede og innstille i saker som skal til representantskapet 

 oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid og gi dem mandat for 

arbeidet  

 ta initiativ overfor representantskapet i saker som krever, eller etter rådmennenes oppfatning vil ha 

fordel av interkommunal løsning  

 arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av 

rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune 

 etablere hensiktsmessige styringslinjer i samarbeidet.  

 Rådmannsutvalgets medlemmer har møte, tale og på representantskapets møter. Det skal velges en 

leder for rådmannsutvalget for to år.» 

  

 
 

Kl. 10.00 Godkjenning av referat - Iveland kopler seg på   



Referatet godkjent. 

Frå Kommunedirektørutvalet i Agder  blant anna status : 
Det er godt samhold og er viktige møte og saker. 
 
Status OFA: Det er tatt en litt ny vending i den saken. Det blir tatt en ny runde mht organisering og 
betalingsmodell. OFA samarbeidet organiseres fortsatt fra Fylkeskommunen. Betalingsmodellen blir 
det arbeidet videre med.  Vi får derfor også litt mer rom for å arbeide videre med avtalen og 
betalingsmodellen. Vi avventer til etter Fellesmøte med alle kommunedirektørene i Agder 26.mars 
før vi starter arbeidet. 
 
RKG Oppvekst – Barnevernsreformen :  KS og KDU Agder savner inintiativ fra statsforvalteren . Skal 
snart være et møte om dette. Bør stille folk fra kommunen som har fokus på hele oppvektsområdet.   
 
Setesdal forhandler om å gå inn i Midtagder barnevern. 
 
RKG e-helse: Årsrapport klar.  Det er flerer samrbeids arenaer. Det er viktig at vi får klarert hvordan  
og hva vi selv får igjen for det. 
 
 Valkomite : Setpro 
 Saken tas videre på neste møte.  Bykle, Valle og Iveland melder tilbake til neste møte. 

 

Vi fikk mail får revisjonen 9 mars om - Revisors kontroll av vesentlige budsjettpremisser i forbindelse 

med revisjon av regnskapet for 2020: Det arbeides litt forskjellig med dette i kommunene. Kanskje 

nettverket for økonomisjefer kunne ta dette opp. 

Og initiativ frå Fylkeskommunen om morgenmøte med lave skuldre. Litt uformelt møte, med litt 

tilfeldige personer. Vi gir tilbakemelding om at dette vel er litt for uformelt til å arbeide med viktige 

tema eller fordeling av midler. Vi tar kontakt og nevner dette med tilfeldig deltakerer og at noen 

derfor lett kan bli ute av sakene som tas opp der. 

 

Orientering v /leiar SIPR Rita Hansen 

Viktig å få til en god samarbeidsform/arena mellom SIPR og KU. 

Rita ønsker å få avklart sin funksjon.  Har vært stillstand pga. sykefravær, så har ikke så mye i dag. 

Kommende styremøter blir på teams. Det arbeides med Næring. Har nylig hatt møter i denne 

arbeidsgruppa. Kommer mer etterhvert  

 

Lunsj 

 

Styremøte i Setesdal IKT frå kl. 12.00 – sjå egen innkalling  

 

 


