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rita.hansen@setesdal.no
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REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET 220120
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Møterom Arenevet, Kyrkjebygd, Åseral kommune
22. januar 2020, kl 0930 - 1430
Frantz A. Nilsen, Aasmund Lauvdal, Aud Sunniva Fuhr, Sten Albert Reisænen,
Dagfinn Lauvsland og Rita Hansen

Forfall:

Karina Sloth Grinland
I tillegg møtte Line Håberg Løvdal og Bernt Elias Åsland til sak 4 og Vidar
Johnsen til sak 7.

Sak
1 – Gjennomgang av referat forrige møte

Merknad

Ansvar/frist

Ingen kommentarer.
2 - Orientering v/Aud Sunniva Fuhr
•
Agder rådmannsutvalg 16 januar:
Presentasjon av I4helse.Ønsker å tilrettelegge for videreutvikling av
samarbeidet mellom I4 helse og kommunesektoren i Agder: Viktig at
I4 helse kobles opp mot strukturer som alt er etablert. Hva med
Setesdal.
Plattformprosjektet. Presentasjon av status i prosjekt: Arbeider frem
en ny prosjektsøknad for interkommunal rådgiver for forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme/plattformprosjektet: Bykle
kommune rep. i referansegruppa for søknaden.

UiA: Orientering fra UiA sin søknadsprosess for å etablere fleire
fleksible og distriktsvennlig utdanningstilbud i Agder
Reetablering av regional samhandlingsstruktur: Gjennomgang av
struktur i møte. Mangler oversikt over kva for fora/ grupper Setesdal
har deltakar i.
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Enige om å invitere RKG, faggruppe oa deltakere i strukturen til et
felles møte i rådmannsutvalget. Tentativ møtedato: 4. mars.
Invitere koordinator fra fylkeskommunen og våre medlemmer i de
ulike nettverkene.

Rita Hansen

•
Agdermøtet 2020
Aud Sunniva Fuhr, Sten Albert Reisænen og Rita Hansen deltok. Bra
opplegg.

3 - Rådmannsamling i Agder rådmannsforum 5 februar v/Aud
Sunniva Fuhr
Det er satt opp fire programposter til Rådmannsforum, to av postene
ønsker leder av RMU Setesdal at RMU Setesdal tar ein drøfting på
som forberedning til møte 5 feb. Dei to punktane er:
Punkt 1: Vårens andre konsultasjonsmøte mellom KS og regjeringen.
Drøfting av innspill fra Agder, samt dialog om prosesser for innspill til
framtidige konsultasjonsmøter.
Til punkt 1 vil rådmennene bli utfordra på å gi innspel til KS.

Alle melder
tilbake til
Aud
Sunniva
Fuhr

Tema som ble spilt inn i møte: detaljstyring, stadig nye oppgaver som
ikke finansieres fullt ut, uforutsigbarhet (eks satsinger som fases ut,
og som etterlater krav/forventninger), små vs store kommuner. Aud
Sunniva Fuhr samler innspill og tar de med inn til møte 5 februar.

Frist:
26.01.20

Punkt 2: Rollene til Rådmannsforum Agder og Rådmannsutvalget
Agder
Felles forståelse av hvordan rådmannfora og rådmannutvalget kan
jobbe best mulig sammen. Gruppa kom med innspill til felles
rolleforståelse og forventning
4- Status nettverk Setesdal oppvekst og deltakelse Åseral
v/Line Håberg Løvdal, rådgiver oppvekst Evje og Hornnes
kommune og leder av nettverk Setesdal oppvekst kl 1000 – 1040
Orientering:
Faggruppe utdanning – rådgivende regional koordinering for
oppvekst, utdanning og levekår. Rulleringsplan for ledelse av
fagruppa, for perioden 2021-2023 har nettverk Setesdal ledelsen.
Status Setesdal oppvekst
 Forum for styrere
Regional kompetanseutvikling i Setesdal – barnehagebasert
kompetanseutvikling.
Lokal arbeidsgruppe – deltakere og ansvar.
Spørsmål til drøfting: på hvilket nivå involveres
tillitsvalgtorganisasjonene? Er hensiktsmessig organisert i dag med
lavest mulig nivå – det vil si kommunenivå.
 Forum for rektorer 1. – 10.trinn
Fokus: arbeid med fagfornyelsen.
Møte forum for rektorer, skoleledersamling,
 Forum for rektorer ungdomsskole – videregående skole
Samarbeid om det 13-årige opplærigsløpet.

Presentasjon
vedlagt
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Behov for avklaringer fra Agder fylkeskommune før videreføring før
skoleåret 2020-2021:
vedrørende muligheten for fortsettelse og økonomi
- Dersom fylkeskommunen sier ja til videreføring, men ikke gir
midler, hvordan videreføre spesielt med tanke på skolenes
kostnader og tidsbruk
- Dersom fylkeskommunen sier nei til videreføring opphører
samarbeidet
Faggruppe oppvekst Setesdal – Åseral
 Åseral ønsker å delta fra august 2020.
 Orientert om representasjon i nettverk og forum.
.
5 – LL Setesdal bilruter – sal av aksjer? v/Aasmund
Kommunestyre i Bygland ønsker utredning av salg av aksjer. Skjer i
regi av regionrådet.
6 – Regionrådet v/Rita
•
Videre saksgang sak om interkommunalt politisk råd
4 av 5 brukte felles saksfremlegg ved forrige behandling.
Hensiktsmessig at alle kommunene bruker det denne gang.
•

Samling med representantskap 27. – 28- januar

•
Henvendelse vdr Fylkesmannens folkevalgtopplæring innen
arealplanlegging og byggesaker.
Avventer videre planlegging til innhold er klart, og kan sees opp mot
allerede i gangsatt opplæring i regi av kommunene selv.
7 – Status digitaliseringsgruppe v/Vidar Johnsen kl 1230 - 1310
Orientering om digitalisering generelt.
Gjennomgang av mandat. Prosjektsøknad er sendt fylkesmannen
(skjønnsmidler). Kopi av søknaden sendes rådmannsgruppa, som er
styringsgruppe for prosjektet. Søknaden skal inneholde prosjektplan,
og utkast som er lagt ved søknaden må ferdigstilles.

Vidar
Johnsen,
februar

Enighet om å sette av god tid på et senere møte i rådmannsutvalget
til å drøfte og konkretisere oppgaven til digitaliseringsgruppa samt
gjennomgå forslag til prosjektplan. Ferdigstilt forslag til prosjektplan
sendes ila februar. Deretter settes møtedato.

8 - Forberede Strategisamling med Region Rådet 27-28 jan.
v/Aud Sunniva Fuhr
Før strategisamlinga blei 2 rådmenn (Aud Sunniva Fuhr og Dagfinn
Lauvsland), politikarar, styreleiar og tidlegare styreleiar for
Regionrådet intervjua av William Fagerheim frå MindTheGap.
(prosessveileder).
I tillegg blei Aud Sunniva Fuhr spurt om rollane og forholdet mellom
RMU og regionrådet. Spørsmåla er utgangspunkt for dialog i RMU.
Eventuelt:
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Vi fått en møtekollisjon mellom møte i rådmannsutvalget 13. mai og
Kommuneproposisjonen/Ordfører- og rådmannssamling våren 2020.
Ny dato: fredag 15. mai
Februarmøtet flyttes til 17. februar kl 1400-1800.
Dersom vedlegg til prosjektsøknad er ferdigstilt, inviteres også
digigruppa til dette møtet – ref sak 7, siste punkt.
Agder kommunerevisjon IKS’ selskapskontroll. Mye jobb med å finne
frem etterspurt dokumentasjon – fordele arbeidet.

Med helsing
Setesdal regionråd

Rita Hansen
dagleg leiar
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