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  REFERAT MØTE ORDFØRARUTVAL 7. FEBRUAR 2022 
 

Møtestad: Kommunehuset, Åseral kommune 

Møtetidspunkt: 7. februar 2022, kl 0900 – 1200 

Desse møtte: 
 
 
 
 
 
 
 

Sigbjørn Åge Fossdal, Bygland kommune 
Steinar Kyrvestad, Valle kommune 
Jon Rolf Næss, Bykle kommune 
Svein Arne Haugen, Evje og Hornnes kommune 
Inger Lise Lund Stulien, Åseral kommune 
Rita Hansen, Setesdal IPR (referent) 
 
Sigurd Wiberg møtte kl 1000-1045 til sak 2 

Sak Merknad Ansvar 
/frist 

1 - Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat godkjent. 
Førebels held ein fram med å ha referat, møteplan osv på nettsida, og ikkje 
nytte den ordinære innsynsløysinga.  
 

  

2 – Leiars hjørne 
 
Oppfølging - planlegging av Oslo-tur våren 2022 
Hovudfokus er aktuelle tema i Hurdalsplattformen. Desse er spilt inn til 
Tellef Inge Mørland. 24. og 25. mars er aktuelle datoar ein jobbar vidare 
med.    
 
Ny distriktsmelding 
Regjeringa har varsla at dei setter i gang arbeidet med ny distriktsmelding. 
Vil leggjas fram for Stortinget våren 2023. Kommunal- og 
distriktsdepartementet kjem til å invitere til tematiske innspelsmøter som 
samlar lokale og regionale aktørar. Steinar har tatt kontakt og formidla at 
Setesdal gjerne vil delta i innspelsmøte. Steinar følger opp vidare.  
 
 
Møte vdr Fv42 
Inger Lise og Steinar avtaler dato for fysisk møte med politisk leiing i 
Listerrådet. Ordførarutvalet i Setesdal blir også invitert.   
 

  

  
 
  

 

2021/2-18 Rita Hansen 
 

08.02.22 

https://www.setesdal.no/ordfoerarutval.540999.no.html
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Orientering v/Sigurd Wiberg, SVV  
 
Gjenståande parseller: 
 

 Besteland – Helle, mindre del 

 Rotemo – Lunden, i rute, ferdigstillelse 7. oktober 2022 

 Badstogdalen – Hartevatn (bonusstrekningen), i rute, ferdigstilles 1. 
oktober 2022 

 Byklestøylane - Hartevatn , starta bygging, regulering pågår. 

 Frøysnes – sonderinger pågår. Reguleringsplanfase nå, mål om 
godkjent reguleringsplan mai 2023. 

Anna: 
 

 TS-tiltak 

 Skarpengland – Byklestøylane 

 Rundkjøyring 

 Busstop Rysstad 

 Rasteplassar, ny toalettbygg Honnevje og Syrtveit – nytt 
toalettanlegg med dusj 

 Værstasjonar, bakketemperatur osv, kjem med webkamera 

 Belysning, solcellebelysning på 3 rasteplasser. Setter også opp på 
enkelte busskur 

 Gang- og sykkelveg Evje skule 
 
Rv 9 budsjett 2022: 
 
Rv 9 Byklestøylane – Hoslemo. Har 4 mill til prosjektering, men manglar 
penger til oppstart i 2022.  Politisk påverknad naudsynt mtp midlar (15 mill) 
samt tekstlig binding. Det aller viktigaste er å få inn en formulering, sidan 
det er utløysande for å kunne starte opp.  
Minner også om gjenståande mildar i konsesjonskraftavtalen med 
fylkeskommunen. Rita tar en utsjekk med administrasjonen i 
fylkeskommunen i forkant av møtet i fylkesutvalet. 
 
Rv 9 budsjett 2022 TS-tiltak: sekkeposter 
 
SVV har starta prosjektering på dei to bruene ved Strai som ble omtalt i et 
leserinnlegg i Fædrelandsvennen nylig. 
 
Sjå vedlegg for detaljert status einskilde prosjekt. 
 
Generell dialog og utveksling av synspunkt. Høgt aktivitetsnivå gjennom 
heile dalen. Men det er framleis er trong for politisk påverknad for 
gjenståande parsellar gul stripe. 
 
 

 
 
 
 
 
Sjå 
vedlegg 

 

 
Dialogmøte med fylkesutvalet 
 
Styreleiar, nestleiar og dagleg leiar møter i fylkesutvalet 15. februar. Kort 
punktvis gjennomgang av tema ein vil ta opp i møtet.   
 

  

 
Høyring av endringar i domstolstruktur 
 
Sjå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-
domstolstruktur/id2898429/?expand=horingsbrev 
 
Samtale kring høyringa og prosessen. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-domstolstruktur/id2898429/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-domstolstruktur/id2898429/?expand=horingsbrev
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7 – Dagleg leiars hjørne 
 
Desentralisert barnehagelærarutdanning –framleis nokre detaljer om å 
gjere for å få avtale på plass. Arbeidet med finansiering pågår. Studiet opna 
for søknadar. 
 
Minner om orientering i alle kommunestyrene om ny strategi og 
handlingsplan – ref  tidlegare møte kor alle ble beden om å finne høvelig 
dato og tidspunkt og avklare med Rita og Sigbjørn. 
 
Eigarskap - Setesdal IPR sine aksjepostar 
 
Nasjonal turistveg - strategiplan 
 
Regionalt politiråd på styremøte i februar – satt av tid til tema som er spilt 
inn frå regionen 
   
Kommunedirektørutvalet har laga høyringsvar til Regional plan mobilitet og 
regional plan senterstruktur og handel  - ref i styremøte desember 2021. 
Styrehandsamas i februar.  
 

  

Eventuelt 
 
Møtet som i møteplan 2022 er satt opp 9.mai bør endras grunna kollisjon 
med eit fylkeskommunalt arrangement som me kjem til å bli invitert til. Ny 
møtedato i mai er 16. mai. Rita oppdaterer møteplan og outlook. 
 
Neste ordinære møte og bedriftsbesøk: 7. mars i Bykle.  
  

  

Møtet vart avrunda med bedriftsbesøk til Fasseland Mekaniske AS  
https://fasselandmekaniske.no/ 
 

  

 
 
Med helsing 
Setesdal interkommunalt politisk råd 

Rita Hansen  
dagleg leiar 

https://fasselandmekaniske.no/

