
Referat Q, Evje 10.01.22 

Til stede: 

Åseral, Kåre Einar Larsen Kdir 

Bykle, Karina Sloth, Kdir 

Valle, Eivind Berg, Kdir  

Bygland, John Salve Sigridnes, Kdir 

Evje og Hornnes, Frantz A. Nilsen, Kdir (Referent). 

 

Saksliste: 

- Status arbeidet med regional samhandling politikk og administrasjon (Kåre Einar)  
- Høring planprogram. Denne har vi lovet å ta for SIPR.  
- Deltagelse digital kompetanseheving  
- Sekretærfunksjonen for kommunedirektørutvalget  
- Vår link/deltakelse i KDU etter at Aud Sunniva sluttet  
- En arbeidsøkt hvor vi tenker litt høyt sammen om hvordan vi kan utnytte og bruke 

utvalget vårt.  
- Info fra SIPR (Rita kommer 1400)  

 

 
Behandling av saker: 
 
Deltagelse digital kompetanseheving: 
DigiAgder kontakt for regionen, Astrid Andersen (EH) deltok under denne saken. 
Hun sjekker ut om det blir flere anledninger til opplæring/kurs utover dette som er planlagt for 2022. 
Hva er status på opplæringsprosjektet. Kostnader/finansiering osv. 
Koordinerer med representantene for hver kommune. 
Diskusjon vedrørende deltakelse inn i opplæringen. Ledergrupper/stab?  
Sak tas opp igjen neste møte. 
 
Status arbeidet med regional samhandling politikk og administrasjon (Kåre Einar): 
Oppfølging av innspill til SIPR om å kjøre et prosjekt for regional samhandling mellom politikk og 
administrasjon. KU arbeider ikke videre med dette på nåværende tidspunkt. 
 
En arbeidsøkt hvor vi tenker litt høyt sammen om hvordan vi kan utnytte og bruke utvalget vårt.  
Gjennomført. 
 
Sekretærfunksjonen for kommunedirektørutvalget: 
KU har behov for en sekretær og fasilitator inn mot effektiv organisering og gjennomføring av KU 
møtene. KU observerer at vi fraviker organisering opp mot de andre regionrådene rundt oss. Daglig 
leder er ikke naturlig koblet opp mot KU, slik organiseringen er nå. Østre Agder og Listerregionen 
benytter daglig leder for SIPR som sekretær og fasilitator for KU. Leder KU tar opp med styreleder i 
SIPR om en skal vurdere anen løsning enn vi har i dag. 
 
Vår link/deltakelse i KDU etter at Aud Sunniva sluttet  
Kdir EH følger opp mot leder valgkomite KDU, for å avklare om det er regionrepresentanter eller 
personlig representanter.  
 



Høring planprogram: 
Reg. plan for Mobilitet for Agder 2023-2033. 
Reg. plan for senterstruktur og handel i Agder.  
Reg.plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050. 
 
Kdir i Bygland og Åseral arbeider videre med en felles høring for regionen. Sendes resten av KU for 
innspill før den sendes til SIPR for endelig behandling og sendes inn på vegne av regionen. 
Melder tilbake til leder for KU. 
 
Info fra SIPR: 
Daglig leder SIPR, Rita Hansen tiltrådte møtet for denne saken. 
Har behov for en reiselivskontakt i administrasjonen i hver kommune. Kdir melder tilbake 
navn/kontaktinfo til DL SIPR. 
 
 
Meste av daglig drift handler om oppfølging og gjennomføring av strategi og handlingsplan for SIPR. 
Kommer rundt til KST i hver kommune for å informere om strategi, handlingsplan og status for SIPR, 
våren 2022.  
 
 
Fikk med AFK på et spleiselag for et kompetanseprosjekt. 300.000 i 2022 og 600.000 i 2023. Skal 
ansette en prosjektleder/driver. Sannsynligvis et 3 års prosjekt. 
 
 
Høring planprogram: 
Reg. plan for Mobilitet for Agder 2023-2033. 
Reg. plan for senterstruktur og handel i Agder.  
Reg. plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050. 
 
Fylkeskommunen planlegger medvirkningsprogram parallelt med at høringsfristen løper. 
 
 
Ønsker innspill til destinasjon for studietur i løpet av 2022.  
 
 
Ønsker samhandling mellom SIPR og KU på administrativt nivå. 
 
 
Vurderer tur til Oslo for å treffe nasjonale politikere og Agderbenken. Målsetting er å følge opp 
elementer i Hurdalsplattformen av betydning for regionen. KU tror det kan være formålstjenlig at en 
reiser sammen politisk og administrativt. 
  
 
Eventuelt: 
IKT Agder videre. 
 
Representanter til styringsgruppe: 
Kdir Bykle, Karina Sloth 
Kdir EH, Frantz Are Nilsen. Melder tilbake til IKT Agder. 
 
Prosess videre: 



Frantz A. Nilsen kjører prosess videre. Inkludert rigg av Setesdal IKT frem mot 
virksomhetsoverdragelsen og for drift av selskapet frem til full integrasjon. Kjører dialog opp mot IKT 
Agder i forhold til prosessen. Arbeider sammen med konstituert leder for Setesdal IKT. 
 


