AGENDA
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Møtedeltakere:

Meldt forfall:

11.09.13 kl. 12.30 – 16.00
Grimstad kommune: Rådhuset
Arild Eielsen
Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell, Kim Høyer Holum,
Åsmund Lauvdal, Kjell Gunnar Olsen, Camilla Dunsæd, Per Kristian Vareide,
Jan Inge Tungesvik, Svein Vangen, Kjell Kristiansen, Signe Sollien Haugå, Ole
Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Ola Olsbu, Kenneth Andresen
Tine Sundtoft, Tor Sommerseth

Saksnummer: Tema:

Ansvar:

Merk:
Lunsj fra 11.45
Sak 31/13
12.30

Godkjenning av Agenda

Arild Eielsen

Forslag til vedtak_
Agenda godkjennes u.a.

Sak 32/13
12.35

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 150513
Utkast referat vedlagt
Forslag til vedtak
Referatet godkjennes u.a. (vedlegg 1)

Sak 33/13
12.40

Referat- og orienteringssaker
1. Referat fra PSG- møtet 27.05.13
2. Referat- orienteringssaker fra regionrådene ( 5 min. hver)
a. Knutepunkt Sørlandet
b. Østre Agder
c. Setesdal
d. Lindesnes
e. Lister
3. Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se vedlagt
referater fra faggruppe klima og utdanning, ( vedlegg 2 og 3 side
7-9)
4. Andre orienteringssaker:
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Arild Eielsen

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
13.10
Sak 34/13
13. 20

Kort benstrekk
Forankring av oppfølgingsarbeidet
Oppfølging av sak 24/13, (vedlegg 5, side 11)

Arild Eielsen

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til følgende tiltak:
1. Kommunikasjonsflyt:
a. Distribusjonslisten for dokumenter som sendes ut i regi av
Regionplanen utvides til å omfatte alle rådmenn og
ordførere i Agder
b. Regionplannytt sendes ut bredt 4 ganger årlig
c. Daglig leder i regionrådet har ansvar for å frembringe en
relevant nyhetssak
d. Regionplanens hjemmeside er revidert og oppdatert
e. Alle kommuner har ansvar for å gjøre seg kjent med og å ta i
bruk Agderportalen
f. Fast sak på agenda i rådmannsgruppen og evt. PSG: Aktuelle
referat og orienteringssaker med relevans for
regionplanarbeidet
2. Samarbeidsavtaler
a. Samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og
den enkelte kommune i Vest Agder videreutvikles som et
viktig forankringsverktøy og følges opp årlig i henhold til
utsjekk handlingsprogram.
b. Aust-Agder fylkeskommune bes sammen med kommunene i
Aust-Agder vurdere en tilsvarende ordning.
Sak 35/13
13.35

Revidert mandat faggruppe utdanning

Arild Eielsen

Med bakgrunn i vedtak om å etablere faggrupper for hvert av
regionplanens fem politikkområder har skoleeierforum hatt en prosess
med å harmonisere sammensetning og mandat for sitt arbeid.
(vedlegg 4, side 10)
Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen vedtar revidert mandat for faggruppe utdanning og
oppnevner faggruppen for 2 år.
Sak 36/13
13.45

Status oppfølging handlingsprogram
1. Regional transportplan v/ Ola Olsbu
2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping v/ Kenneth
Andresen
2

Arild Eielsen

3. Regional plan for likestilling, integrering og mangfold v/ Lisbeth Reed
http://www.regionplanagder.no/arkiv/2013/06/nybrottsarbeid-enhelhetlig-likestillingsplan/
4. Kommunikasjonsplan for oppfølging av regionplanen v/ Inger Holen
Forslag til vedtak:
1. Rådmannsgruppen tar saken til orientering.
2. Videre arbeid med de regionale planene følges opp gjennom
høring i den enkelte kommune samt gjennom prosesser som
initieres i dette arbeidet.
3. Saken følges opp i rådmannsgruppen i henhold til vedtatt
planprosess.

Sak 37/13
14.30

Regionale virkemidler i Agder





Arild Eielsen

Utkast regionalt utviklingsprogram Agder (RUP) v/ Arild Eielsen
Presentasjon av Sørlandets kompetansefond v/ Peter Klemsdal
Presentasjon av Aust Agder Utviklings- og kompetansefond v/ John
G. Bergh
VRI 3, søknad v/ Sissel Strickert og Arne Isaksen

Drøfting: Hvordan kan regionale virkemidler best brukes for å bidra til å
oppfylle regionplanens ambisjoner?
Forslag til vedtak
1. Rådmannsgruppen tar presentasjonene til orientering og er
enige om at regionale virkemidler er av stor verdi for å
gjennomføre prosjektbasert arbeid.
2. Rådmannsgruppen har et spesielt ansvar for å styrke samordning
og sikre at gode tiltak implementeres i drift etter at prosjektfase
er avsluttet.
Sak 38/13

Plassering og forslag til saker neste møte
o Fylkeshuset Arendal
o Saker
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Arild Eielsen

Referat

Vedlegg 1

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

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,

Meldt forfall:
Sak
Sak 21/13

Tema

Ansvar

Godkjenning av Agenda

Tine Sundtoft

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.
Sak 22/13

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 130213

Tine Sundtoft

Vedtak
Referatet godkjennes u.a.
Sak 23/13

Referat- og orienteringssaker





Referat fra PSG- møtet 18.03.13
Referat- orienteringssaker fra regionrådene
Referat- orienteringssaker fra faggruppene
Orienteringssaker

Vedtak:
Tas til orientering.
Sak 24/13

Status forankring av oppfølgingsarbeidet

Tine Sundtoft

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
forankrings prosesser 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
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Tine Sundtoft

Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering?
Sak 26/13

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

Arild Eielsen

Arild Eielsen innleder saken
Vedtak:
Rådmannsgruppen vedtar mandat i henhold til innspill som
fremkom i møtet og oppnevner faggruppe kultur for 2 år.
Assisterende fylkeskonservator tiltrer faggruppen som sekretær.
Sak 27/13

Sak 28/13

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

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

Sak 30/13



Tine Sundtoft

Evt. Ingen saker
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Klimagruppemøte Campus Grimstad 15.august i 2013
Referat
Møteleder:
Referent:
Til stede:
1

Vedlegg 2
Hans Fløystad
Liv Birkeland/Hans Fløystad
Liv Birkeland, Trond S. Kristiansen, Øystein Holvik og Ragnhild Hammer. Geir
Skjevrak meldte avbud.

Referat frå sist møte i klimagruppa
Ingen kommentar.

2. Pågående aktiviteter under klimadelen handlingsprogrammets klimadel.
a) Forankre og følge opp Strategisk notat for klima
Rådmannsgruppa har gjennom sin respons på strategisk notat for klima gitt klimagruppa i
oppdrag å jobbe videre med innkjøp. Klimagruppa ser i den sammenheng fram til
”Regionalt program for leverandørutvikling” blir iverksatt som forutsatt i RUP, gjerne i
samspill med Klimapartnere. Klimagruppa tar temaet opp med OFA og Knutepunktet
10.september med sikte på å presentere anbefalinger på politisk verksted 11.novemebr.
b) Agder Wood
Sluttrapporteres ved årsslutt. Styringsgruppe og interessenter vurderer videreføring. Både
resultater og behov for videreføring kan være aktuelle for politisk verksted.
c) Ventus offshore
Lavere aktivitet og kostnader i 2013 enn planlagt siden hovedparten av medlemmene har
stor ordrereserve til oljebransjen. Det er viktig hvordan ny leder i Node velger å prioritere
offshore wind. Kristiansand, Stavanger og Bergen har felles interesse i å opprettholde
fokus på dette forretningsområde. Gruppa har delte meninger om hvor høyt dette skal
prioriteres som klimatiltak i regionplanen. Det kan ta en del år før dette
forretningsområdet blir viktig for næringslivet.
d) Hurtiglading
Arendal og Kristiansand har fått hurtigladere, og Flekkefjord, Mandal og Brokelandsheia
(Gjerstad) er i ferd med å få etablert dette ved hjelp av midler fra RUP og Teknova. Hans tar
initiativ til at også Evje får hurtiglader slik at fylkeskommunenes plan for infrastruktur blir
fullført. Klimagruppa legger videre utbygging av infrastruktur fram for diskusjon på politisk
verksted 11. november. Skal det offentlige bidra med ytterligere infrastrukturutbygging, og i
så fall på hvilket forvaltningsnivå?
Vest-Agder samarbeid med Grønn kontakt for å etablere flere ladepunkter vest i Vest-Agder,
dvs Tonstad, Eiken og Kvinesdal. Trond har ikke fått respons fra Grønn kontakt enda.
e) Klimapartnere
Meget bra aktivitet og markerte seg kraftig under Arendalsuka. Hordaland, Rogaland,
Drammen/Lier med flere ønsker å skape tilsvarende. Klimastiftelsen v/Anders Bjartnes har fått kr
200 000 fra Hordaland fylkeskommunen til å undersøke hvordan det er mulig å etablere noe
lignende i Hordaland.
Innsatsen i Klimapartnere bør styrkes. Det bør være en dedikert daglig leder for nettverket til
erstatning for Kim Øvland som slutter 1.september. Han har gjort en meget god innsats på vegne
av Aust-Agder fylkeskommune.
Klimapartner har vært viktige og flinke til å arrangere seminarer og møter. Vi oppfatter at det
kan være smart å satse mer på medlemspleie.
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f) Politisk verksted for klima Regionplan Agder 2020
Avholdes i løpet av 3 timer i forbindelse med møte for PSG, rådmannsgruppa og utvalgte
byråkrater 11.november. Grønt senter i Kr.sand kan være aktuelt møtested.
Arbeidsmetode i gruppearbeid i 1,5 timer: vi legger fram en konkret problemstilling. Hvordan kan
vi arbeide videre med dette?
Tema:
1. Klimavennlige innkjøp. Ressursperson: Avtales med OFA og Knutepunktet. Hans har ansvar
for dette gruppearbeidet.
2. Solenergi (skal vi satse på sol?). Ressursperson: Anne Gerd Imenes. Øystein har ansvar for
dette gruppearbeidet.
3. Klimavennlig byggeri. Ressursperson: Bent i Agder Wood. Trond har ansvar for dette
gruppearbeidet
4. Klimapartnere. Ragnhild har ansvar for dette gruppearbeidet.
5. Ladeinfrastruktur. Hvordan kan vi jobbe med elektrifisering av Agder? Liv har ansvar for
dette gruppearbeidet.
Svein Tveitdal inviteres som innleder og ressursperson.
g) statistikkportalen
Denne er nå operativ og bra.
h) Kompetanseplan for miljøanskaffelser
Prosjektet pågår.
3. Innspill til RUP Agder 2014:
Klimagruppa tar til etterretning at den økonomiske rammen er beskjeden. Mener at eventuell
reduksjon på klimaområdet mht. Agder Wood, Ventus Offshore og Hurtiglading bør gi rom for
satsinger som styrker Klimapartnere, innsatsen på miljøvennlig innkjøp og satsingen på solenergi
som pågår på UiA, Kristiansand og Arendal.
4. Nytt regionalt bioenergiprosjekt
Fylkesmannen i begge Agderfylkene, Aust-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge har
intensjon om å etablere et nytt bioenergiprosjekt. Vest-Agder fylkeskommune, samt FM/fk
i Telemark og Vestfold er også invitert. Det er invitert til møte om innretning og
finansiering av prosjektet.
Det er nylig gjennomført et vellykket bioenergiprosjekt i Listerregionen, og erfaringer fra
dette kan være nyttige inn i nytt prosjekt.
5. Agder rundt og klimaaktuelt
Det ble lite tid til dette. Kristiansand har fått Bymiljøpakke på 285 mill. kroner til
miljøvennlig trafikkutvikling.
6. Eventuelt
 Det er utviklet en dansk virkemiddelkatalog på 60 tiltak som kan tjene som en
idebank også på Sørlandet.
 KVIKKT, er et verktøy for å kalkulere klimaeffekt av forskjellige klimatiltak. KS står
bak dette, og gir brukeradgang ved henvendelse til Kjetil Bjørklund.
 Henrik Koefod orienterte om fornybar energi satsingen på UiA. De har nå 87
studenter. Omvisningen viste at disse har gode fasiliteter.

Neste møte holdes i forkant av rådmannsgruppas møte 29.oktober. Øystein innkaller og finner dag
i uke 42 eller 43. Sted Grønt senter i Kristiansand.
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Kristiansand.31.05.2013

Vedlegg 3
REFERAT FRA FAGGRUPPE UTDANNING
Tilstede:
Aust-Agder: Geir Svenningsen, Line Håberg Løvdal, Halvar
Vest-Agder: Sara Aamodt, Tor Sverre Bentsen, Liv Landaas, Gerd Inger Haugland, Gunnar Skaar, Alf, Martin
Voie, Arly Hauge
UiA: Marit, Aamodt Nielsen, Bjørn Monstad, Sissel Undheim, Janne Korsgård
Utdanningsforbundet: Marianne Moen Knutsen
Tid:
Sted:

31. mai 2013, kl. 09.00 - 11.00
Rom A 7001 på UiA, Gimlemoen

Saksliste:
1.
Referatsaker:
A)
Referat fra sist møte godkjennes.
B)
Orientering fra PSG
Arly orienterte om videre arbeid og vedtak knyttet til strategisk notat utdanning. VEDTAK i PSG
(Politisk samordningsgruppe): PSG slutter seg til anbefalingene i strategisk notat. Anbefalingene skal inngå i
handlingsprogram Regionplan Agder 2020. PSG anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune i Agder
forankrer anbefalingene gjennom politiske vedtak. PSG vil være pådriver for å fremskaffe gode resultater i
hele utdanningsløpet ved å sette utdanningstema jevnlig på dagsorden. PSG har behov for halvårlige
rapportering
Presentasjonen fra møtet med PSG legges ved referatet.
Det kom flere tilbakemeldinger fra kommunerepresentantene om at regionplanarbeid og vedtak i
PSG ikke kom frem til den enkelte kommune. Et sted underveis er det flaskehalser der informasjonen
stopper.
C)
Orientering fra UiA:
Master 5 årig lærerutdanning: Det har vært noen tilbakemeldinger på at studenter har en for smal
fagbakgrunn i dagens mastermodell. UiA ønsker en samhandling med skoleeier om fremtidig modell. Saken
spilles inn på et senere møte i daggruppe utdanning.
PPU: Oppstart av PPU-Y er utsatt fra høst 2013 til høst 2014. Nytt i PPU-Y er at studentene skal ha 10
dager praksis i grunnskolen (ungdomsskolen). Det er behov for et eget møte med skoleeiere. UiA tar initiativ
til et møte i august/september.
UiA tilbyr gratis etterutdanning for lærere som underviser i fremmedspråk. Det har vært manglende
påmelding. Etterutdanningen tilbys også 2013/2014. UiA oppfordres til å nå skolene via
kommuneadministrasjonen.
Orientering om Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet (SKU):
Fem skoler har deltatt i piloteringen H-12/V-13: Froland skole, Bygland skule, Iveland skole, Farsund barneog ungdomsskole og Byremo ungdomsskole. Full utrulling av prosjektet starter H-13. Fra Aust- og Vest-Agder
er til sammen 14 skoler med i 1. pulje H-13 t.o.m H-14 (3 semestre). I tillegg til de fem nevnte pilotskolene
gjelder det: Risør ungdomsskole, Lillesand ungdomsskole, Høvåg skole, Lyngmyr ungdomsskole, Lindesnes
ungdomsskole, Farsund barne- og ungdomsskole, Lista ungdomsskole, Flekkefjord ungdomsskole, Øyslebø
oppvekstsenter og Åseral barne- og ungdomsskole. SKU-prosjektet er skolebasert og hele skolens personale
skal delta i opplæringen innen det/de fagområdene den enkelte skole har valgt. Fagområdene er:
klasseledelse, regning, lesing og skriving. GNIST-koordinatorene og UiA inviterer skoleledere og skoleeier til
et oppstartsmøte på UiA 11. juni.
Søkertall for kommende skoleår ble lagt frem i møte. Fordeling ettersendes.
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Mentor A videreføres kommende skoleår. Info ark legges ved referatet.

2.
Endring av skoleeierforum til faggruppe utdanning.
Forslag til mandat ble enstemmig anbefalt.
Det ble løftet inn utfordring knyttet til at det er flere grupper/partnerskap som arbeider innen
utdanningsområde (F. eks GNIST) Det bør igangsettes et arbeid i regi av faggruppe utdanning der en ser på
en mer helhetlig organisering av grupper/partnerskap i regionen
Anbefalt forslaget sendes til rådmannsgruppen for godkjenning

3.
Status og fremdrift – etterutdanning
Arbeid med varig system for etterutdanning føres tilbake fra GNIST til faggruppe utdanning.
Arbeidsutvalget arbeider med å finne noen som kan arbeide videre med konseptet.
Anbefalingen fra GNIST er at en region utfordres til å utvikle, prøve ut og evaluere en modell. Det
anbefales at det søkes om prosjektmidler til dette arbeidet.

4.
Anbefaling av RUP søknad fra knutepunktkommunene
Søknad "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon" fra knutepunktkommunene ble
enstemmig anbefalt. Anbefalingen med følge tillegg sendes videre til saksbehandling og politisk behandling.
Søknaden dekker målene i regionplan Agder 2020, samt anbefalingene i strategisk notat utdanning.
Prosjektet er forskningsbasert og har fokus på forbedring av kvaliteten på opplæringen i møte mellom lærer
og elev i hele grunnopplæringen. Prosjektet setter økt fokus på tilpasset opplæring og redusert bruk av
spesialundervisning.
Knutepunkt kommunene har gjennom prosjektbeskrivelsen fått til et samarbeidsprosjekt der tiltak og satsing
i kommunene drar i samme retning. Prosjektet har stor overføringsverdi for hele Agder og det forventes at
knutepunktkommunene utarbeider og bidrar til spredning av metodikk og erfaringer til andre
kommuner/fylkeskommuner på Agder
Søknaden omhandler de viktigste områdene som påvirker effekt på læring. Det er behov for å
arbeide målrettet og langsiktig. Det anbefales at RUP midler gis over flere år.
5.
Eventuelt
Det fremkom et ønske om at tilstandsrapportene fra kommunene/fylkeskommunene sendes inn til
mmo@fmva.no (Magnus Mork). Magnus tar ansvaret for å samle rapportene og sender dem ut til alle
skoleeiere.

Med vennlig hilsen
Arly Hauge
Leder skoleeierforum

9

Vedlegg 4

”MANDAT FOR FAGGRUPPE UTDANNING”
SAMMENSETNING OG OPPNEVNING
Faggrupper er besluttet som ledd i struktur for å operasjonalisere regionplan Agder 2020.
Faggruppen er en ressurs for rådmannsgruppen. Faggruppen er sammensatt av representanter fra
ulike samarbeidsregioner i fylkene, de to fylkeskommunene, fylkesmennene og utdanningsforbundet:
Aust-Agder:
Østre Agder
Arendal
(Grimstad) ?
Setesdalregionen
Fylkeskommunen

Vest-Agder:
Lister
Lindesnes
Kristiansand
Fylkeskommunen

Agder
UiA
Fylkesmennene
Utdanningsforbundet
Knutepunkt Sørlandet

Den enkelte region/fylkeskommune oppnevner selv sin representant m. varamedlem, og fastsetter
selv valgperioden for sin representasjon.
KS er sekretariat.
LEDELSE OG SEKRETARIAT
Leder og nestleder velges blant medlemmene. Disse skal representere hvert sitt fylke. Leder og
nestleder er medlemmer av arbeidsutvalget. Valgperioden er 2 år.
KS bidrar med nødvendige sekretariatsfunksjoner.
ARBEIDSUTVALG
Det velges et arbeidsutvalg som er koordinerende organ innad i forumet og bindeledd utad for
eksempel i forkant av møter mv. Arbeidsutvalget sammensettes med 1 representant fra:
Aust-Agder fylkeskommune, kommunene i Aust-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, kommunene i
Vest-Agder. KS Agder møter i utvalget i egenskap av sekretariat. Andre møter etter behov.
Valgperioden gjelder for den tiden de som står bak det enkelte medlem selv bestemmer.
MÅL, OPPGAVER OG MANDAT
Faggruppen skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til handlingsprogrammet som
ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020. Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonale og regionale
føringer samt scenario 2020.
Faggruppen er møteplass og arena for drøfting av saker av felles interesse for Agder på
utdanningsområdet. I hovedsak gjelder dette saker vedr kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling mv –
og koordinering av/samarbeid om disse. Også andre saker/tema som er direkte tilknyttet
utdanningsfeltet kan tas opp. Faggruppen er en arena for toveis informasjon mellom skoleeiere,
fylkesmennene, UiA, utdanningsforbundet og KS
MØTER OG ARBEIDSFORM
Saksforberedelse og sekretariat: KS har til oppgave å sørge for sekretariatsfunksjon, herunder
nødvendig forberedelse av saker om ikke annet avtales særskilt.
Faggruppen arbeider i møte. Annen arbeidsform kan avtales i særskilte saker.
Innkalling, saksliste og referat sendes medlemmer og varamedlemmer - samt alle øvrige kommuner i
Aust- og Vest-Agder til orientering. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter
fra egen organisasjon og region.
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Vedlegg 5

Forankring i Regionplanarbeidet.
Bakgrunn
Oppfølging sak 24/13, 15. mai. Følgende vedtak ble fattet i saken:
1. I henhold til mandat for rådmannsgruppen er det nødvendig å sikre god forankring både administrativt
og politisk i den enkelte kommune.
2. Regionplankoordinator og daglige ledere i regionrådene utarbeider et forslag til struktur for å sikre gode
forankrings prosesser i alle ledd.
3. Forslaget drøftes i neste møte.
15.08 ble det avholdt et møte mellom Regionplankoordinator og de fem daglige lederne i regionrådene. Det
var enighet om at dagens struktur, med et administrativt og et politisk organ er godt egnet for å samordne
en systematisk tilnærming til Regionplanens 5 målområder. Opprinnelig struktur, vedtatt av fylkestingene
februar 2011, ble revidert med virkning fra januar 2013. Endringen bestod i at rådmannsgruppen ble
forsterket ved daglige ledere for regionrådene tiltrådte med observatørstatus og sekretariatet i sin
daværende form ble avviklet. Ny struktur omfatter også etablering av faggrupper knyttet opp til hvert av
regionplanens fem politikkområder.

Handlingsprogrammet
Handlingsprogram for oppfølging av regionplanen peker på at regionens gjennomføringsevne er avhengig av
god forankring på flere nivå og et godt og bredt regionalt samarbeid med aktuelle aktører:
Oppfølgingsarbeidet har i denne perioden hovedfokus på å løse landsdelens utfordringer omkring levekår og
likestilling. Økt regionalt samarbeid er nøkkelen til måloppnåelse. Synergi skapes ved å samordne regionens
kompetanse og ressurser gjennom å bruke etablerte arenaer og virkemidler enda bedre. Først da blir
oppfølgingsarbeidet en katalysator og drivkraft som er nødvendig for å hente ut merverdien og dermed sikre
måloppnåelse. Arbeidets karakter, med sin kompleksitet og indre avhengighet, tilsier at man ikke kan forvente
raske resultater.

Resultatene skapes i den enkelte kommune. Spørsmålet blir da i hvilken grad dagens struktur og rutiner
ivaretar forankring i den enkelte Agder-kommune?
Det er bred enighet om at prinsippet om forsterkning skal brukes i oppfølgingsarbeidet. I dette ligger at man
unngår å etablere nye arenaer men heller videreutvikler etablerte strukturer og arenaer.

Forventningsavklaringer
Forankringsarbeid er en kontinuerlig prosess som krever dialog omkring forventninger mellom den enkelte
kommune, regionråd og fylkeskommune. Fylkeskommunene har fått et overordnet lederskap for regionale
prosesser og resultatmål i henhold til regionplanen.
Regionplanens fem utpekte politikkområder har ulike utfordringer. Dette krever ulike tilnærminger,
prosesser og aktører for å oppnå resultater. Det er ikke mulig å definere en` oppskrift men derimot et
mangfold av metoder, verktøy og tiltak. Statistikken viser at Agder kommunene delvis har felles og delvis
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ulike hovedutfordringer som må tas i. Agderportalen, regionens felles statistikk og analyseportal, er et godt
eksempel på et viktig strategisk verktøy i dette arbeidet. Det er imidlertid først når den enkelte kommune får
et eierforhold og tar portalen i bruk at den blir nyttig.
Det er nødvendig å gi arbeidsro og støtte til målrettet arbeid på de områder der det er størst sannsynlighet
for å lykkes. Dette vil gi energi til arbeidet. Samtidig er det viktig å sikre at kommuner med likelydende
problemstillinger finner frem til gode samarbeidsformer. Det er allerede mange gode eksempler på dette i
Agder. Spredning av gode historier bør ytterligere stimuleres og legges til rette for. Gjennom å stimulere en
kultur for regional deling og spredning vil regionen på den ene siden bidra til å løfte frem og synliggjøre de
som oppnår resultater og det vil forenkle arbeidet med å finne frem til nye løsninger gjennom å kopiere for
mange andre. Denne måten og arbeid på kan utløse en smittende begeistring og dermed ytterligere styrke
regionens endringskompetanse.
Politisk nivå skal fremme politikken og da PSG allerede har pekt på retning for den første perioden blir det
opp til administrasjonen å sikre måloppnåelse gjennom økt samarbeid i og på tvers av etablerte arenaer.

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til følgende tiltak:


Kommunikasjonsflyt:
o
o
o
o
o
o



Distribusjonslisten for dokumenter som sendes ut i regi av Regionplanen utvides til å omfatte
alle rådmenn og ordførere i Agder
Regionplannytt sendes ut bredt 4 ganger årlig
Daglig leder i et av regionrådene har ansvar for å frembringe en relevant i hvert nyhetsbrev
Regionplanens hjemmeside er revidert og oppdatert
Alle kommuner har ansvar for å gjøre seg kjent med og å ta i bruk Agderportalen
Fast sak på agenda i rådmannsgruppen og evt. PSG: Aktuelle referat og orienteringssaker med
relevans for regionplanarbeidet

Samarbeidsavtaler
o Samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og den enkelte kommune i Vest
Agder videreutvikles som et viktig forankringsverktøy og følges opp årlig i henhold til
utsjekk handlingsprogram.
o Aust-Agder fylkeskommune bes sammen med kommunene i Aust-Agder vurdere en
tilsvarende ordning.
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