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REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET 17.08.20
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Kommunestyresalen Evje og Hornnes
17. august kl 1400 - 1600
Anne Sofie Hornnes, Aasmund Lauvdal, Aud Sunniva Fuhr, Sten Albert
Reisænen, Astrid Marie Engeli, Karina Sloth Grinland og Rita Hansen

Sak

Merknad

Ansvar/frist

Referaf forrige møte – ok.

1 – Info ved leder rådmannsutvalget, Aud Sunniva Fuhr
Ønskelig å bruke høsten til en gjennomgang av form og innhold
på rådmannsutvalget. Rådmannsutvalget enige om å starte
planlegging neste møte.
2 – Info ved daglig leder regionrådet, Rita Hansen
Strategisamling i Bykle 24. – 25. august. Program sendes ut
18. august.
MARA: studietur til Stavanger 31. august. Her møter vi
Kolombus. som er fylkeskommunal mobilitetsleverandør i
Rogaland. Planlegger også en «workshop» ila høsten.
Setesdalskonferansen: ny konferansekomite har startet
planlegging.
Handlingsprogram regionplan Agder 2030
3 – Forberedelse saker – kommunedirektørmøte
Temaer som ble drøftet:
Hvordan kan det regionale årshjulet brukes av din kommune
og/eller regionråd?
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Hvordan kan vi bruke de regionale strukturene for å nå målene i
Regionplan Agder 2030?
Handlingsprogram RPA 2030
Kommunevise avtaler eller dialogmøter?
4 - Valg av forliksråd 2021 - 2025
Ref brev fra politiet vdr felles forliksråd.
Rådmannsutvalget er positive. Valle kommune påtar seg å lage
felles saksfremlegg til kommunestyrebehandling.
5 - RKG levekår og folkehelse – behov for ny representant
Anna Lise Pedersen Væting, Bykle kommune, går inn som ny
representant i regional korrdineringsgruppe levekår og
folkehelse.

Aud Sunniva
Fuhr

Rita Hansen
informerer
fylkeskommunen

Eventuelt:
a) Nettverk (innad i regionen)
Rådmannsutvalget vil bruke høsten på en grundig
gjennomgang av nettverk.
b) Setesdal IKT
Rapport som er bestilt av Setesdal IKT behandles på
septembermøtet.
c) Digitaliseringsarbeidet
Veien videre for arbeidet behandles på septembermøtet.
Rådmannsutvalget ber digitaliseringsgruppa utarbeide en
prioriteringsliste med 4 satsingsområder og prioriter i høve kost
nytte.
Neste møte blir i Bygland.
Med helsing
Setesdal regionråd

Rita Hansen
dagleg leiar
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