
Møtereferat i kommunedirektørutvalet 
(KU) i region Setesdal 
Dato/stad: 7.2.22 (Formannskapssalen, Kommunehuset Evjemoen) 

Til stades: Eivind Berg (Valle), Frantz Are Nilsen (E&H), John Salve Sigridnes (Bygland), Kåre Einar 

Larsen (Åseral), Karina Sloth Grindland (Bykle/fulgte møte påTeams). 

Saksliste: 
1) Sekretærfunksjon i KU 
2) Orientering fra Pågang næringshage 
3) Budsjettseminar Interkommunale Samarbeid 
4) Velge representasjon knyttet opp mot regionale helsenettverk 
5) Rekruttering av informanter til forskningsprosjekt 
6) Møte om digital sikkerhet i kommunene  
7) Revidert møteplan 2022  
8) Innmelding av reiselivskontakt SIPR 
9) Høring av endringer i domstolstruktur 
10) Eventuelt  

 

Sak 1: Sekretærfunksjonen 
John har hatt møte med leder av SIPR (Sigbjørn Fossdal) og de ønsker inntil videre ikke å ha samme 

struktur som øvrige IPR, dvs at daglig leder i SIPR er sekretær for kommunedirektørutvalget.  

KU konkluderte derfor med at vi lar sekretærfunksjonen gå på rundgang blant kommunedirektørene. 

Sak 2: Orientering fra Pågang Næringshage 
Orientering fra Pågang næringshage (Camilla Grantham – daglig leder) i forbindelse med deres 

etablering i Setesdal. Se følgende linker: 

https://www.pagang.no/  https://siva.no/virkemidler/naeringshageprogrammet/   

Pågang næringshage er et aksjeselskap som er 50/50 eid offentlig-privat. Sertifisert utviklingsselskap 

(SIVA) siden 2001 som frem til nå har hatt fokus på østre Agder. Har lenge ønsket å etablere et 

samarbeid med Setesdalsregionen. 3 fast ansatte og flere tilknyttede konsulenter. Del av 

virkemiddelapparatet sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, m.fl. Næringshagens rolle i 

dette er å fasilitere for bedriftene slik at de finner fram i «jungelen» av virkemidler. Alle de tre 

næringshagene på Agder er under SIVA-paraplyen og oppdragsgiveren er Agder fylkeskommune.  

Det er næringshageprogrammet som Pågang nå ønsker å etablere i Setesdalsregionen. I kort handler 

det om at bedrifter med vekstpotensial er mulige målbedrifter for Pågang. Bedriftene kan således tas 

opp i programmet. Pågang bistår bedriftene med analyser for å kunne ta ut potensial. De jobber «på 

gulvet» og er mye ute på bedriftene og jobber sammen med de. Det er et viktig moment at 

næringshagen er et supplement til det kommunale næringsapparatet (næringssjefer og 

medarbeidere).  

Bedrifter som ønsker å bli målbedrift, og som kommer inn under kriteriene – kjøper en «pakke» til 

26 000, hvor bedriften betaler ¼ av dette. Pga. pandemien kan noen bedrifter få fullfinansiert denne 

https://www.pagang.no/
https://siva.no/virkemidler/naeringshageprogrammet/


pakken. Pågang vil administrere eksterne konsulenter, juridisk bistand o.a. ut fra bedriftens behov. 

Dette inngår også som del av pakken. 

Pågang har som målsetting å åpne en egen filial i Setesdal som er tilgjengelig for næringslivet i 

regionen. Camilla orienterte om de ansatte i næringshagen og hvilken kompetanse disse innehar.  

KU imøteser samarbeidet og ønsker at Pågang legger opp til orienteringer for SIPR og 

næringsnettverket i regionen.  

Sak 3: Budsjettseminar IKS m.a. 
Kommunedirektørutvalget i Østregionen har et årlig budsjettseminar med lederne i de ulike 

interkommunale virksomhetene i regionen. Er dette noe som vår region bør vurdere å starte opp 

med? 

Følgende står i mandatet til kommunedirektørutvalget i Østregionen: Planlegge og gjennomføre et 

årlig budsjettseminar med ledere for interkommunale virksomheter for å komme med anbefalinger 

overfor budsjettprosessen i kommuner som har vertskommuneansvar for interkommunale tjenester.   

KU diskuterte særlig problemstillingene omkring det med ansvar og myndighet i forhold til de 

respektive samarbeid og selskapsformer. Regionen har veldig mange ulike samarbeid, med ulike 

deltakerkonstellasjoner og selskapsformer. Dette er problematiserende i forhold til hva vi som 

kommunedirektører har myndighet til.  

KU konkluderte med at vi må se nærmere på dette, men at vi for kommende budsjettprosess ikke vil 

foreta oss noe konkret i forhold til et årlig budsjettseminar for de interkommunale samarbeidene. 

Sak 4: Representasjon regionale helsenettverk 
John orienterte om de ulike regionale nettverkene innen helsefeltet på Agder. I kort handler dette 

om OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg), K-OSS (kommunenes OSS) og RS (regionalt 

samarbeidsutvalg).  

Tidligere har det vært helsefaglig rådgiver i E&H kommune som har representert regionen i OSS/K-

OSS (midlertidig ordning). Det er ellers kommunedirektører som sitter i OSS/K-OSS. KU diskuterte 

saken og Kåre Einar Larsen (Åseral) går inn som regionens representant i OSS/K-OSS. 

Når det gjelder deltakelse i RS fra kommunene kom KU frem til følgende: 

- 1 repr. fra hver kommune (5) (inkludert leder Helsenettverket) 
- 1 kommuneoverlege (1) 
- Leder av kommunedirektørutvalget (1) 
- Repr. Helsefellesskapet (OSS) og samhandlingskoordinator (2) 
- Brukerrepresentant og TV (2) 

 Sak 5: Rekruttering av informanter til forskningsprosjekt 
Frantz orienterte om et forskningsprosjekt i regi av FHI om alkoholproblemer, hvor FHI ønsker 

informanter med alkoholproblemer. E&H har svart ut denne med at de ikke anser dette å være 

kommunens oppgave, og viser til problemstillinger med blant annet personvern og taushetsplikt.  

KU konkluderte med at dette må være opp til den enkelte kommune å vurdere. 



Sak 6: Digital sikkerhet i kommunene 
Møte om digital sikkerhet i kommunene (Fastpunkt 12.00 - 14.00.   

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram 

inviterer alle landets ordførere til et møte om digital sikkerhet i kommunene.  

Ordførerforum i Setesdal følger dette møtet, og KU valgte også å følge møtet digitalt  

Sak 7: Revidert møteplan 
SIPR ønsker per i dag ikke at KU bør ha samlokaliserte møter med ordførerforum. KU diskuterte 

saken og konkluderte med at vi følger opprinnelig møteplan, men at møtested blir fast på Evje frem 

til sommeren. Møteplan for høsten blir koordinert senere våren -22.  

Sak 8: Reiselivskontakt 
Daglig leder SIPR ønsker å få navn på en reiselivskontakt fra hver kommune.  

Kommunene har organisert «reiseliv» på ulike måter. KU stiller seg positiv til reiselivsorganiseringen i 

regionen, men ønsker en konkretisering fra daglig leder SIPR av hva slags rolle og arbeidsoppgaver 

denne kontakten er tenkt å ha, før vi melder dette inn fra de respektive kommunene.  

Sak 9: Høring endring i domstolstruktur 
Høring av endringer i domstolstruktur https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-

endringer-i-domstolstruktur/id2898429/?expand=horingsbrev. 

KU diskuterte saken og kom frem til at dersom region Setesdal ønsker å gi et høringssvar, så bør 

dette initieres av politisk nivå i regionen. KU ser det som naturlig at SIPR tar ansvaret for å skrive et 

eventuelt slik høringssvar da dette i all hovedsak er av regionalpolitisk interesse.  

Sak 10: Eventuelt 
- Frantz tok opp en sak knyttet til IKT-funksjonen i LMT Setesdal sett i relasjon til regionens 

inntreden i IKT-Agder. John Horve har fått mulighet til å gå inn i et vikariat som 
personvernombud for IKT-Agder (med Arendal kommune som arbeidsgiver). Dette 
innebærer at ansvaret for helse-IKT overføres til IKT-Agder, og at kostnaden for tjenestene 
fra LMT Setesdal korrigeres fra neste budsjettår. 

- John tok opp en sak på vegne av eldrerådet i Bygland som handler om å søke KMD om midler 
til digital kompetanseheving for eldre i regionen. KU ser nødvendigheten av dette og støtter 
tiltaket. KU anbefaler at eldrerådene i regionen samarbeider om en felles søknad om midler.  

- Kåre Einar tok opp en sak knyttet til å gi strømstøtte til næringslivet. Næringssjef i Åseral har 
gitt en orientering til HDU (næringsutvalget) om mulighetsrommet innenfor bagatellmessig 
støtte (200 000 Euro over 3 år). Åseral kommune skal skrive en sak til næringsutvalget i 
kommunen til møterunden i mars om dette temaet.  

 

 

Referent: Kåre Einar 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-domstolstruktur/id2898429/?expand=horingsbrev
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