REFERAT
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent:

05.09.12. kl. 12.00 – 15.00
Utsikten hotell Kvinesdal
Tine Sundtoft

Til stede:

Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Harald Danielsen, Tor Sommerseth, Lars
Lauvhjell, Kim Høyer Holum, Åsmund Lauvdal, Rune Stokke, Camilla Dunsæd,
Ola Olsbu, Kenneth Andresen,
Per Kristian Vareide, Jan Inge Tungesvik

Meldt forfall:
Sak
25/12

Godkjenning av Agenda

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.
3 saker meldt under evt.
Sak
26/12

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 270412
Vedtak:

Referat godkjennes u.a.
Sak
27/12

Tine
Sundtoft

Referat/orienteringssaker
• Referat fra møtet i sekretariatet 23. – 24.0812
• Referat fra møtet i PSG 30.0512
• Orientering fra delseminar regional bærekraft
• Hovedsaker PSG- møtet 20.09 Åseral
• Etablering av Sørlandstinget 18.oktober
• Status sykkelregionen Agder
• Status statistikk og analyseportal
• Status regional planstrategi
• Andre referatsaker (ingen meldt)

Forslag til vedtak:
Referat og orienteringssaker tas til orientering
Sak
28/12

Operasjonalisering av Regionplanen
•

Strategiske notat, se vedlegg
o Prioriterte Agderprosjekt
o Forankringsplan
o Samfinansiering av de viktigste Agderprosjektene

Foreløpig konklusjon og videre oppfølging:

Tine Sundtoft

Saken ble drøftet og det ble enighet om følgende:
Det er behov for grundig arbeid og å tenke langsiktig. Dette gjelder på
flere områder. Videre er det behov for å synliggjøre pågående
prosesser basert på definerte milepæler. Arbeidet med NTP er et godt
eksempel på dette. Administrativ og politisk forankring er avgjørende
for å sikre eierskap til oppfølgingsarbeidet. Det er flere måter å gjøre
dette på og saken settes opp igjen på neste møtet. Innspillene følges
opp i sekretariatet.
Sak
29/12

Evt.

1. Sørlandets vitensenter v/ Harald Danielsen
Danielsen presenterte status for arbeidet med å oppfylle nasjonale krav
til statlig støtte. Dette arbeidet er godt i gang. Det er søkt
fylkeskommunen om støtte både til drift og investeringer.
Presentasjonen gir viktig informasjon i forhold til den videre behandling
av saken

2. Hørings utkast til handlingsplan for
Universitetsbymeldingen UiA/ Kristiansand v/ Tor
Sommerseth.
Arbeidet med Universitetsmeldingen er nå inne i fase 2. Utkast til
handlingsplan er sendt ut til høring. Det er ønskelig at høringen sier
noe om hvordan meldingen skal følges opp i tillegg til å gi en
overordnet tilbakemelding på selve handlingsplanutkastet

3. Prosess RUP- Agder v/ Arild Eielsen
Arbeidet med RUP Agder 2013 er noe forsinket. Mye av midlene er
allerede bundet opp i prosjekt og tiltak som går over flere år. Saken
settes opp på neste møte

Neste møte 16. oktober:
Neste møte i Arendal fylkeshus. Møtet i rådmannsgruppen starter kl. 14.00 og er berammet til ca. 2
timer.
KS vil innkalle til møte i RMU samme sted kl. 13.00

