
Møtereferat Kommunedirektørutvalget 27.09.21, Åseral 

 

Teams: Bykle, Valle, Bygland. (kommunedirektører) 

Fysisk: Evje & Hornnes (EH), Åseral. (kommunedirektører) 

 

Intern organisering 

- Det oppleves som vanskelig å prioritere tid på Kommunedirektørutvalget. Enkelte har en 

opplevelse av at det av og til kommer vanskelige saker som blir prioritert på bekostning av 

regional samhandling. Dette oppleves som uheldig. 

 

Daglig leder SIPR: Deltok via teams: 

Regionalt næringsforum: Ble enige om pkt. 6 i avtalen. OK slik ordlyden er i forslaget. DL tar det 

videre og sluttfører avtalen. 

Samhandling:  

- DL SIPR er klar for å øke samhandlingen med KU. KU arbeider med intern samhandling og 

kommer tilbake til DL SIPR når vi har organisert samhandlingen internt. 

Møteplan 2022 

- Utfordrende å koordinere møtetidspunkt.  

DL SIPR forlot møtet. 

 

Kommunedirektørutvalget: 

Status UIA Senter for anvendt kommunal forskning 

- Kdir Åseral følger opp punkter fra møtet med UIA og retningen videre i et regionalt 

perspektiv. 

 

- Som en oppfølging fra Møtet i SIPR, 22.09-21 og Telemarkforskning sitt innlegg der, ønsker 

KU å spille inn en felles presentasjon av UIA ved senter for anvendt kommunal forskning 

xxxxx. hvor de presenterer funn i sin rapport xxxxxxx som et utført på bestilling av KS. 

Innspillet går konkret på en felles presentasjon med både politisk og administrativt nivå 

sammen. Dette innspillet reises til strategimøtet den 12 oktober 2021. 

 

Skolefaglig ansvarlig: 

Valle ønsker at alle følger opp mot skolefaglig ansvarlig i forhold til samling på Gardermoen og 

forsterket samarbeid på tre kommuner innenfor en region på 6 kommuner.  Valle undersøker 

mer og tar det opp igjen på neste møte. 

 



ERP (Agresso) 

Refusjonsmodell sykepenger. 

Dagens refusjonsmodell i ERP systemet vårt blir ikke vedlikeholdt fra sommeren 2022. 

Det er derfor behov for å kjøpe en ny modul for refusjoner (Sykepenger). Det er også ønsket en 

modul for digital sykemelding. Ved bestilling pr 30.9-21 innrømmes det en rabatt fra på lisenser. 

EH har videresendt info til KD Bykle, Valle og Bygland. Alle tar en runde internt og melder tilbake til 

KD EH senest onsdag 29.9-21 

 

Kraft/eiendomsskatt 

Felles kompetanse i regionen vedrørende kraft og eiendomsskatt, oppfølging/sikring av kommunale 

interesser. Inviterer KIKS til et dialogmøte i KU november. Formålet er å sikre at vi har nødvendig 

kompetanse i kommunene til å ivareta kommunenes interesser.  

 

Innkjøpsstrategi 

Bykle ønsker å oppdatere innkjøpsreglementet sitt. KD tar kontakt med Prosjektleder Grønne 

innkjøp, Roy Akselsen for bistand. 

 

Vannforvalterstilling Otra 

KU stiller seg samlet bak felles fremlegg til Fylkeskommunen i Agder som peker på at denne stillingen 

bør tilknyttes fagmiljøer i Bygland kommune og lokaliseres dit. 


