Referat
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Referent:

Til stede:
Meldt forfall:
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14.11.12 kl. 12.00 – 16.00
Fylkeshuset Kristiansand, fylkesutvalgssalen
Tine Sundtoft
Inger Holen
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Harald Danielsen, Tor Sommerseth, Lars
Lauvhjell, Kim Høyer Holum, Åsmund Lauvdal, Rune Stokke, Camilla Dunsæd,
Per Kristian Vareide, Ola Olsbu og Kenneth Andresen.
Jan Inge Tungesvik

Godkjenning av agenda
Tine
Sundtoft

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.
Sak
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Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 161012

Vedtak:
Referat godkjennes u.a.
Sak
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Referat/orienteringssaker
• Referat fra møtet i sekretariatet 08.11.12 ( se vedlegg)
• Etablering av faggruppe kultur
• Fylkesrådmennenes innstilling RUP Agder 2013
• Prosess regional planstrategi VAF og AAFK
•
•
•

Regional plan for likestilling og mangfold
Regional transportplan Agder
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Tine
Sundtoft

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Referat og orienteringssaker tas til orientering
Sak
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Gjennomgang av etablert struktur for oppfølging av
Regionplan Agder 2020. (presentasjon vedlagt)
Bakgrunn for saken:
Sekretariatet har drøftet utfordringer i forhold til eget arbeid og ser
behovet for å knytte opp faggrupper på regionplanens hovedområder.
Videre utfordret sekretariatet begge fylkeskommunene på å ta et
sterkere grep i forhold til å bringe inn faglig kompetanse i det videre
arbeidet. Utkast til revidert modell for gjennomføring av regionplanen
ble lagt frem for rådmannsgruppen. Revidert modell imøteser
sekretariatets utfordringer. Modellen ble drøftet i rådmannsgruppen,
som fattet følgende vedtak:

Tine
Sundtoft

Vedtak
1. Sekretariatet har lagt et godt fundament for videre oppfølging
gjennom å fremskaffe et felles perspektiv på regionens
muligheter og utfordringer og gjennom arbeidet med å
utarbeide strategiske notat som grunnlag for handlingsplan
2013 – 14.
2. For å supplere rådmannsgruppen er det nødvendig å forankre
faglige arenaer/organ/grupper til oppfølgingsarbeidet.
3. Det er nødvendig å forsterke regionrådsnivåets mulighet til å
forankre arbeidet med regionplanen. Dette gjøres ved at
regionrådslederne tiltrer rådmannsgruppen med
observatørstatus
4. Sekretariatet, slik det er satt sammen i dag, utgår dermed som
selvstendig organ.
5. Koordinator vil jobbe mot strategisk ledelse i begge
fylkeskommunene og samordne arbeidet i tett dialog med
regionrådslederne.
6. Kristiansand og Arendal kommuner vil bidra med nødvendig
ressurser.
7. Ny struktur for oppfølging av Regionplanarbeidet iverksettes fra
01.01.2013.

Sak
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Utpekt havn i et regionalt perspektiv
•

•

Presentasjon av muligheter og utfordringer for videreutvikling
av havn i Kristiansandsregionen v/ havnedirektør Halvard Aglen
Presentasjon av muligheter og utfordringer for videreutvikling
av havn i Arendalsregionen v/ havnefogd Rune Hvass

Foreløpig konklusjon og videre oppfølging
Det er viktig å se på utfordringene vedrørende infrastruktur i
sammenheng. Arbeidet med Regional transportplan vil omfatte vei,
bane, havn og luft. Det skal etableres en ressursgruppe/faggruppe i
forbindelse med dette arbeidet.

Sak
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Status oppfølging /strategiske notat
Følgende strategiske notat ble presentert:
1. Klima/Grønt batteri v/ Trond S Kristiansen rådgiver VAF
2. Det gode livet: Agder for alle
a. Likestilling v/ Helle Ingborg Mellingen, prosjektleder i
Prosjektet likestilling som regional kraft
b. Tidlig innsats v/ Grete Sjøholt, Rådgiver Kristiansand
kommune og medlem av sekretariatet
3. Kommunikasjon: De riktige veivalgene v/ Ola Olsbu
avdelingsleder AAFK.
Vedtak
Presentasjon av strategiske notat tas til orientering. De strategiske
notatene er grunnlag for handlingsplan 2013 – 2014.

Tine
Sundtoft
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Møteplan 2013

Tine
Sundtoft

Utkast til møteplan 2013 ble lagt frem i møtet. Utkastet sendes
elektronisk. Tilbakemelding innen 1 uke.
43/12

Evt.
Ingen evt. saker

Tine
Sundtoft

