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

29.10.13 kl. 12.30 – 16.00
Arendal fylkeshuset, Rore
Arild Eielsen
Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell, Kim Høyer Holum,
Åsmund Lauvdal, Kjell Gunnar Olsen, Cathrine Ødegård, Per Kristian Vareide,
Jan Inge Tungesvik, Svein Vangen, Kjell Kristiansen, Signe Sollien Haugå, Ole
Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Ola Olsbu, Kenneth Andresen

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 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak
Referatet godkjennes u.a.

Sak 33/13
12.40

Referat- og orienteringssaker
1. referat fra PSG- møtet 23.09. (vedlegg 2 lenke)
http://www.regionplanagder.no/media/4489689/Referat-PSG230913.pdf
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 lenke til
referat fra faggruppene klima, utdanning og kultur, ( vedlegg 36, lenker)
http://www.regionplanagder.no/media/4459582/Referat1

Arild Eielsen

Klimagruppa-150513.pdf

http://www.regionplanagder.no/media/4447262/Klimagruppemøte15-august-2013-referat.pdf
http://www.regionplanagder.no/media/4433415/ReferatFaggruppe-utdanning-31.05.2013.pdf
http://www.regionplanagder.no/media/4500105/Referat-FG-kultur011013.pdf
4. Orienteringssaker:
a. Tildeling av midler gjennom RUP Agder til prosjekt
Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon".
(vedlegg 7, lenke)
http://www.regionplanagder.no/aktuelt/regionalbegeistring-for-omfattende-laeringsprosjekt/
b. Status Vitensenteret
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 8)
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
i. Regionplannytt skal gjenspeile bredden samt
prioriterte saker
ii. Daglige ledere i regionrådet har ansvar for å
frembringe en relevant nyhetssak til nyhetsbrevet
c. Regionplanens hjemmeside videreutvikles i henhold til
behov
d. Alle kommuner har ansvar for å gjøre seg kjent med og å ta i
bruk Agderportalen
e. Fast sak på agenda i rådmannsgruppen og evt. PSG:
i. 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.
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Arild Eielsen

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 9 )
Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen vedtar revidert mandat for faggruppe utdanning og
oppnevner faggruppen for 2 år.
Sak 36/13

Tilleggspunkt i mandat for faggruppene

Arild Eielsen

Forslag til vedtak:
Faggruppene utvider sitt mandat med følgende tilleggspunkt:
Gjennomføre en årlig regional fagkonferanse/politisk verksted.
Sak 37/13
13.45

Status oppfølging handlingsprogram

Arild Eielsen

1. Regional transportplan v/ Ola Olsbu
2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping v/ Kenneth
Andresen
3. Regional plan for likestilling, integrering og mangfold v/ Lisbeth Reed
(vedlegg 10, lenke)
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




Utkast regionalt utviklingsprogram Agder (RUP) v/ Arild Eielsen
Presentasjon av Sørlandets kompetansefond v/ Peter Klemsdal
Presentasjon av Aust Agder Utviklings- og kompetansefond v/ John
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Arild Eielsen



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 med relevans for
måloppnåelse og gjennomføring av Regionplanen
2. Rådmannsgruppen har et spesielt ansvar for å styrke
samordning og sikre at gode tiltak implementeres i drift i den
enkelte kommune etter at prosjektfase er avsluttet.
Sak 38/13

Plassering og forslag til saker neste møte 29.11
o
o
o
o

Hotel Norge Lillesand
Saker: Møteplan 2014
Etablering av faggruppe folkehelse
Temasak: Ungdata, levekårsundersøkelse i skolen, hva
det er, gjennomføring og kobling opp mot
Agderportalen som koordinerende ledd
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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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Vedlegg 8

Sak 34/13: 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.
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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
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:
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
i. Regionplannytt skal gjenspeile bredden samt prioriterte saker
ii. Daglige ledere i regionrådet har ansvar for å frembringe en relevant nyhetssak til
nyhetsbrevet
c. Regionplanens hjemmeside videreutvikles i henhold til behov
d. Alle kommuner har ansvar for å gjøre seg kjent med og å ta i bruk Agderportalen
e. Fast sak på agenda i rådmannsgruppen og evt. PSG:
i. 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.
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Sak 35/13 vedlegg 9

”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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