Referat
Rådmannsgruppen
15.05.13 kl. 12.30 – 16.00
Søgne nye rådhus
Tine Sundtoft
Inger N. Holen
Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Lars Lauvhjell, Kim Høyer Holum, Åsmund
Lauvdal, Kjell Gunnar Olsen, Camilla Dunsæd, Per Kristian Vareide, Jan Inge
Tungesvik, Kjell Kristiansen, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Ola
Olsbu, Kenneth Andresen
Harald Danielsen, Svein Vangen, Signe Sollien Haugå,

Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent:
Til stede:

Meldt forfall:

Sak
Sak 21/13

Tema
Godkjenning av Agenda
Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak 22/13
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Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 130213
Vedtak
Referatet godkjennes u.a.

Sak 23/13

Ansvar

Referat- og orienteringssaker
•
•

Referat fra PSG- møtet 18.03.13
o Godkjent referat fra dette møtet sendes
rådmannsgruppen
Referat- orienteringssaker fra regionrådene
o Knutepunkt Sørlandet: Kjell kristiansen har vært på et
6- ukers Brussel opphod ved Sørlandets Europakontor.
Det meldes om målrettet arbeid i henhold til
regionplanens målområdet i Knutepunktet. Arbeidet er
strukturert rundt de etablerte fagnettverkene. Det rigges
et større prosjekt omkring utdanning der 7 kommuner
inngår. Dette arbeidet vil sannsynligvis være til nytte for
mange Agder- kommuner. Det jobbes målrettet i tett
dialog med næringslivet og Node klyngen. Egen sak
om hvordan samhandle i regionrådet er også satt på
agendaen.
o

Lindesnesregionen: Det letes etter å finne en god
struktur på arbeidet i henhold til regionplanens mål.
Saken er satt på agendaen.

o

Listerregionen: det jobbes spesielt på området
likestilling og utdanning. Det er etablert flere
interkommunale selskap i Lister. Det jobbes nå med å
se på mulighetene for å samlokalisere flere enheter for
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å etablere mer robuste løsninger.
o

Lindesnes og listerregionen: Samarbeider for å se på
mulighet for felles IKT løsninger.

o

Setesdal regionråd: Har nettopp gjennomført
setesdals konferansen med fokus på næringsutvikling.
Jobber med målområdet utdanning og er i ferd med å
stake ut en ny løsning her.

Østre Agder regionråd: Det jobbes hardt på flere
områder i Østre Agder. Samhandlingsreformen tar mye
fokus. På området barnevern har regionrådet hatt
besøk av Lister for å lære av deres løsninger. Regionen
arbeider også i forhold til å finne løsninger på en
økende voldstendens noe som er meget utfordrende.
Det jobbes med lokalisering av 110 sentralen. Støtten
fra hele regionen var godt å merke i den saken. Det
jobbes med en felles næringsplan, noe som er godt
forankret i regionplanen. Grimstad vurderer å gå inn i
Østre Agder. Saken legges frem for kommunestyret i
Grimstad. Videre tar forberedelsene til Arendalsuka
mye ressurser.
Referat- orienteringssaker fra faggruppene
o Faggruppe klima melder tilbake at vedtak for forrige
møte i rådmannsgruppen i liten grad er fulgt opp
o Faggruppe utdanning gir tilbakemelding på at det er
viktig at forankringsprosesser støttes opp gjennom
rådmannsgruppen
Orienteringssaker
o

•

•

Vedtak:
Tas til orientering.
Sak 24/13
Status forankring av oppfølgingsarbeidet
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Tine Sundtoft innleder saken

Sak 25/13

Vedtak og videre oppfølging:
• I henhold til mandat for rådmannsgruppen er det
nødvendig å sikre god forankring både administrativt og
politisk i den enkelte kommune.
• Regionplankoordinator og daglige ledere i regionrådene
utarbeider et forslag til struktur for å sikre gode
forankringsprosesser i alle ledd.
• Forslaget drøftes i neste møte.
Organisering av arbeidet i faggruppene (oppfølging av sak
15/13)
Revidert utkast veileder faggruppe er sendt ut med
saksdokumentene
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering?
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Sak 26/13

Etablering av faggruppe kultur (Oppfølging av sak 16/13)

Arild Eielsen

Arild Eielsen innleder saken

Sak 27/13

Sak 28/13

Vedtak:
Rådmannsgruppen vedtar mandat i henhold til innspill som
fremkom i møtet og oppnevner faggruppe kultur for 2 år.
Assisterende fylkeskonservator VAF er sekretær
Internasjonal strategi Agder
• Presentasjon av internasjonalt fagråd v/ Ann Camilla SchulzeKrogh, Aust-Agder fylkeskommune
• Presentasjon av Sørlandets Europakontor v/ Tor Arne Johnsen
• Presentasjon av Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge v/Hilde
Lona
Vedtak:
Rådmannsgruppen takker for gode fremlegg og tar
presentasjonene til orientering.
RUP Agder 2014
Presentasjon av prosess RUP Agder 2014 v/ Arild Eielsen
Følgende innspill fremkom I møtet:
1. Phd. i offentlig sektor
2. Videre satsing på ehelse
3. Satsingen på utdanning

Arild Eielsen

Vedtak:
• Det arbeides videre med utkast RUP Agder 2014 for om mulig
å frigjøre midler som kan bidra til å styrke prioriterte satsingen i
oppfølging av Regionplan Agder 2020.
• Saken settes opp i neste møtet

Sak 29/13

Sak 30/13

•
•

•

Plassering og forslag til saker neste møte
Neste møte blir i Grimstad
Saker neste møte
o Kompetansefondene
o VRI Agder
o RUP Agder 2014
o Oppfølging sak 24/13 struktur og forankring
o Orientering om et vellykket prosjekt i regi av Østre
Agder og SSHF: Hospiteringsordning
Evt. Ingen saker
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Mandat og sammensetning faggruppe kultur
Bakgrunn:
Faggrupper er besluttet som ledd i struktur for å operasjonalisere regionplan Agder 2020.
Faggruppen er en ressurs for rådmannsgruppen og rapporterer sitt her.

Mandat:
Faggruppen skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i
oppfølging av Regionplan Agder 2020. Arbeidet tar utgangspunkt nasjonale og regionale føringer
samt scenario 2020. Arbeidet skal videre ta utgangspunkt i regionens fortrinn samt gripe fatt i
konkrete utfordringer. Det skal tas utgangspunkt i pågående arbeid og pekes ut en strategisk
retning for arbeidet. (Arbeidet følger for øvrig prinsipper i vedtatt veileder for faggrupper)
Sammensetning:
Kulturdirektøren i Kr.sand Stein Tore Sorthe
Nettverksleder kultur i Arendal Kristin Lundby
Fylkeskultursjefen i Vest-Agder Anne Tone Hageland
Kultursjefen i Aust-Agder Per Norstrøm
Leder for Norsk Kulturforum (NOKU)/kultursjef i Risør kommune Jorunn Bøe
Sekretær: Assisterende fylkeskonservator VAF, Rune Holbek
Organisering av arbeidet
Faggruppen, vil inneha en generalistkompetanse som dekker bredden i kulturfeltet i Agder. Gruppen
vil på denne måten kunne initiere og koordinere faglig oppfølging av regionplanen innenfor
kulturområdet.
Temaområder som bør prioriteres:
•

Idrett, landsdelssatsinger på arrangement- og anleggssiden
(KiA, toppidrettsatsing, strategier for å trekke nasjonale mesterskap til landsdelen, større
anleggssatsinger på felt landsdelen mangler)

•

Kulturarrangement i landsdelen med fokus på Kilden IKS og de regionale kulturhusene. Sikre
kulturhusdriften gjennomøkt samarbeid i landsdelen

•

Kilden som drivkraften i landsdelens nasjonale kunstneriske sceniske satsinger
nasjonale kunst- og kulturopplevelser på Sørlandet

•

Styrket museumsutviklingen/kulturvernformidling i landsdelen med fokus på konsolidering og
faglig samarbeid
Museumskonsolidering, kystkulturleden fra øst til vest og Innlandsleden . Uthavnsatsingen i
landsdelen

•

Festivalutvikling

Det vil bli vektlagt å trekke inn ressurspersoner innen ulike fagmiljø for de ulike temaene i arbeidet, først og
fremst fra landsdelen, men også nasjonalt og internasjonalt der det er naturlig. En gjennomgående utfordring
vil være å få økt ressurstilgangen til landsdelen på disse feltene fra stat, næringsliv og gjennom ulike nordiske
og europeiske finansieringskilder.
Gruppen må forankre sitt arbeid mot nettverk av kultursjefer i landsdelen.

