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REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET 08.05.20
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Teams-møte
08. mai kl 0900 - 1115
Anne Sofie Hornnes, Aasmund Lauvdal, Aud Sunniva Fuhr, Sten Albert
Reisænen, Astrid Marie Engeli, Karina Sloth Grinland og Rita Hansen
I tillegg deltok Vidar Johnsen, digitaliseringsansvarlig prosjekt, Bykle kommune,
via teams til sak 3, fra kl 1000 – 1100.

Sak
De siste ukene har rådmennene hatt ukentlige møter med tema
håndtering av koronapandemien, og det er derfor ikke skrevet referat
fra møtene.
Leder av rådmannsutvalget legger opp til ordinære rådmannsmøter
fremover.
1 – Leder av rådmannsutvalget, Aud Sunniva Fuhr

Merknad

Ansvar/frist

Møte i kommunedirektørutvalget Agder (tidligere RMU Agder) 27.
april. Hovedfokus på korona-situasjonen. I tillegg orientering om
arbeidet med reetablering av regionale samhandlingsstrukturer.
Hilde Lona, Agder fylkeskommune, inviteres til neste møte i
rådmannsutvalget Setesdal for å orientere om status i arbeidet med
reetablering av regionale samhandlingsstrukturer.

Rita Hansen
inviterer

2 – Regionrådet v/Rita Hansen
Informasjon om pågående strategiprosess. Noe forskyvning og
endring på fremdrifts- og aktivitetsplanen som følge av koronasituasjonen. Den planlagte lunsj-til-lunsj samlinga ble avlyst, mulig
det blir ny samling i slutten av august.
Utredning L/L Setesdal bilruter. Dokumentet videresendes
rådmannsutvalget.
Regionrådet har eierinteresser i flere selskap. Konsulent anbefaler at
eierskapsmelding utarbeides. Enighet om å sende kommunenes

Rita Hansen

Alle
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eierskapsmeldinger til Rita Hansen, eventuelt legge dem direkte inn i
rådmannsutvalgets teamsområde.
3 – Orientering digitaliseringsprosjekt v/Vidar Johnsen,
digitaliseringsansvarlig prosjekt, Bykle kommune
Prosjektleder orienterte om status så langt i arbeidet.

Se vedlagte
presentasjon

Etter en spørsmålrunde takket styringsgruppa for grundig
presentasjon.
Styringsgruppa støtter at prosjektgruppa starter opp arbeidet med å
forbedre og videreutvikle maler i Elements.
Styringsgruppa enige om å drøfte veien videre for
digitaliseringsprosjektet på rådmannsutvalgsmøte 3. juni.
Eventuelt:
Neste møte i rådmannsutvalget er 3. juni, møterom kommunehuset,
Bygland.

Med helsing
Setesdal regionråd

Rita Hansen
dagleg leiar
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