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

28.11.14 kl. 13.00 – 15.00
Lillesand, Hotell Norge
Arild Eielsen
Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland,
Eivind Berg, Lars Lauvhjell, Kjell Gunnar Olsen, Norman Udland, Per Kristian
Vareide, Jan Inge Tungesvik, Signe Sollien Haugå, Ole Jørgen Etholm,
Dagfinn Lauvsland, Jon Ånon Jonassen, Ola Olsbu, Kenneth Andresen, Svein
Vangen.

Saksnr. Tema:
Sak
33/14

Ansvar:

Godkjenning av innkalling og agenda

Arild
Eielsen

Forslag til vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes u.a.

Sak
34/14

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 110914 (vedlegg 1)

Arild
Eielsen

Forslag til vedtak:
Referat godkjennes u.a.

Sak
35/14

Justert sammensetning faggruppe klima (vedlegg 2)
Saksfremlegg, invitere fylkesmannen med representant for å styrke samarbeidet
omkring klima.
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til anbefalingen om å invitere fylkesmannen til inn i
faggruppe klima.

Sak
36/14

Prioriterte regionale satsingsområder kultur (vedlegg 3)
Per Norstrøm, leder av faggruppe kultur presenterer saken
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til prioriterte satsingsområder og saken legges
frem for PSG

Sak
37/14

Referat- og orienteringssaker




PSG
Regionrådene
Faggruppene/prosjekt, se lenke
1

Arild
Eielsen



Andre orienteringssaker

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Sak
38/14

Arild
Eielsen

RUP- Agder 2015, (vedlegg 4)
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar orienteringen til etterretning

Sak
39/14

Møteplan 2015
Utkast møteplan er samordnet med møteplan for rådmannsutvalget i KS og
behandles i rådmannsutvalget samme dag.

Jan Feb. Mars April Mai
Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Forslag møteplan rådmannsgruppen
3.
18.19.
21.22
25.
5
Vedtatt møteplan PSG 2015

30.

9.

18.

20.

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen vedtar følgende møteplan for 2015:

Sak
40/14

Plassering og forslag til saker neste møte (møtedato vedtas i møte)




Sak
41/14

Arild
Eielsen

Rullert handlingsprogram 2015- 2016
Oppfølging regionale planer og prosjekter
Evaluering av etablert struktur for oppfølging av regionplan Agder 2020
Arild
Eielsen

Eventuelt

2

vedlegg 1

Referat
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Referent:
Møtedeltakere:
Meldt forfall:

11.09.14
Kristiansand: Fylkeshuset, møterom 7. Etg KS Agder
Arild Eielsen
Inger Holen
Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell,
Svein Skisland, Norman Udland, Per Kristian Vareide, Jan Inge Tungesvik,
Kjell Kristiansen, Ole Jørgen Etholm, Kenneth Andresen
Eivind Berg, Kjell Gunnar Olsen, Svein Vangen, Signe Sollien Haugå, Ola
Olsbu, Dagfinn Lauvsland

Saksnr. Tema:
Sak
24/14

Ansvar:

Godkjenning av innkalling og agenda

Arild
Eielsen

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes u.a.
Sak
25/14

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 200314

Arild
Eielsen

Vedtak:
Referat godkjennes u.a.
Sak
26/14

Presentasjon av prosjekt Reflekterende læringsmiljø og Forskningsbasert
læring i klasserommet (FLIK) v/ Kristin Robstad oppvekstnettverket i
Knutepunkt Sørlandet og Arild Rekve Kristiansand kommune.
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Oppvekstsektoren/Prosjekter/FLiK/

Vedtak:
Rådmannsgruppen tar presentasjonene til orientering og ønsker å følge
prosjektet videre for å bidra til å sikre at erfaringer og resultater blir en merverdi
for hele regionen.
Sak
27/14

Oppfølging regionale planer:
 Regional transportplan (RTP) Agder v/ Vidar Ose
 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) v/
Manuel Birnbrich
 Regional plan for likestilling inkludering og mangfold (LIM)
orientering om status i arbeidet
Vedtak:
Tas til orientering

Sak
28/14

Referat- og orienteringssaker
 Referat fra møter og politisk verksted i PSG 03.04 og 12.06
http://regionplanagder.no/gjennomfoering/politisk-samordningsgruppe/
3

Arild
Eielsen



Orientering fra sentrale saker i regionrådene
a. Knutepunkt Sørlandet
b. Østre Agder
c. Lister
Hovedsaker fra regionrådene er prosessene rundt kommunereformen,
igangsetting av kommunale tiltak rettet mot samhandlingsreformen samt
utviklingsplan for SSHF 2050.
 Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se lenke til referat fra
faggruppene
a. Klima: http://www.regionplanagder.no/gjennomfoering/faggrupper/faggruppe-klima/
b. Utdanning: orientering om saker til neste møte
c. Kultur: (se egen sak 30/40)
d. Folkehelse og levekår, orientering v/ Steinar Eilertsen
 Agenda PSG møte 23.09
 Andre orienteringssaker
a. Statistikk og analyseportal Agder er endret til Statistikkportal. Det er
misvisende å benevne den med analyse da dette ikke er en del av
portalen
b. I regi av prosjektet Likestilling som regional kraft er det sendt ut
skjema der kommunene blir bedt om å beskrive hva de gjør på dette
feltet. Så langt er det 16 kommuner som har svart og det forventes at
flere vil svare inne fastsatt frist.
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
Sak
29/14

Arild
Eielsen

Foreløpig status RUP- Agder 2015
Arild Eielsen presenterte foreløpig forslag.
Vedtak:
Saken følges opp i neste møte

Sak
30/14

Arild
Eielsen

Kultur - opplevelser for livet
Per Norstrøm, leder av faggruppe utdanning orienterte om hvordan faggruppen
har jobbet ved å invitere aktuelle aktører inn til dem og utfordre på hva som
Agder bør samarbeide enda bedre på. Faggruppen har utarbeidet et strategisk
notat hovedområdene med forslag til tiltak ble presentert i møtet
Vedtak:
Rådmannsgruppen mener at faggruppen har gjort en grundig jobb og at saken
slik den ble presentert bør forelegges PSG for så og komme tilbake til
rådmannsgruppen med anbefalinger om oppfølging

Sak
31/14

Sak
32/14

Plassering og forslag til saker neste møte, 28. oktober
 Plassering: Fylkeshuset møterom KS Agder
o Oppfølging regionale planer
o Oppfølging RUP Agder 2015
o Agderprosjektet
o Internasjonal strategi
o Utviklingsplan 2050 SSHF
o Rullert handlingsprogram

Arild
Eielsen

ArildEielsen
Evt
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vedlegg 2

Sak 35/14: Justert sammensetning faggruppe klima

Bakgrunn:

Faggrupper er oppnevnt på de enkelte politikkområdene for å bidra til å konkretisere samt å
forankre gjennomføring av Regionplan Agder 2020. Merverdi som skapes gjennom økt samarbeid
er hovedbudskapet i alt arbeid som relateres til Regionplanen. Faggruppen er i dag sammensatt
med representanter fra begge fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommuner samt
representanter fra regionrådene. Det er en rekke aktører som jobber med klima i vår region og det
tilstrebes å jobbe godt både med regionale, nasjonale og internasjonale aktører på dette området.
Fylkesmannen har et sentralt ansvar og myndighet gitt av nasjonale myndigheter og det vurderes
nå som riktig å invitere dem inn i faggruppene til et mer forpliktende samarbeid.

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til forslag om å invitere fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder inn
i faggruppe klima. Fylkesmannen vurderer selv om de går inn som medlem eller tar en rolle som
observatør. Videre vurderer Fylkesmannen om de går inn med en eller to representanter.
Koordinator følger opp saken.

Vedlegg:
a): Mandat for faggruppe klima
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vedlegg 2a

Mandat klimagruppen
Bakgrunn
Klima er satt som et av fem satsingsområder i Regionplan Agder 2020. Regionplan Agder skal følges
opp og gi en merverdi for regional utvikling basert på økt samhandling. Prinsippet om forsterkning
av eksisterende strukturer og samarbeid ligger i bunnen for videre oppfølging av planen.
Det har allerede eksistert en klimagruppe og det er naturlig at denne gruppen videreføres gjennom
å sikre forankring i etablert planstruktur for oppfølgingsarbeidet. Det legges til grunn at etablerte
organ i planstrukturen ikke er besluttende organ men skal bidra til å samordne aktiviteter. Da klima
er et sammensatt og komplekst område er det behov for en arbeidsgruppe som jobber tett opp mot
sekretariatet i forhold til saksforberedelse.

Sammensetning







Aust Agder fylkeskommune: Hans Fløystad
Vest Agder fylkeskommune: Trond S. Kristiansen
Kristiansand kommune: Kim Øvland
Arendal kommune: Ragnhild Hammer
Lister Regionråd: Liv Birkeland

Hovedmål:
Være en ressursgruppe for gjennomføring av klimamålene i Regionplan Agder 2020.

Mandat:
Komme med innspill til handlingsplan for innsatsområde klima
Påpeke behov for klimatiltak i regionen
Oversikt over regionale klimatiltak
Rådgivende i forhold til pågående prosjekt
Bidra med fagkompetanse i forhold til utarbeidelse av søknader m.m.
Bidra med å koordinere og styrke samarbeid omkring klimatiltak i regionen
Sørge for at spørsmål omkring klima vurderes ved planlegging og oppstart av nye tiltak

Arbeidsform og forankring:
Deltakerne i klimagruppa rapporterer og forankrer eventuelle forslag/initiativ fra klimagruppa hos:




Egen organisasjon
Oppnevnte kontaktpersoner fra regionrådene
Sekretariatet for oppfølging av Regionplan Agder 2020 v/ koordinator
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vedlegg 3

sak 36/14

18.11.2014

Felles overordnede satsingsområder:
Hentet fra regionplan Agder 2020- Med overskudd til å skape: “Gjennom samhandling skal vi oppnå
mer, vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste
grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom fellessatsinger vi kan nå ambisiøse
mål.”
I Enger utvalgets rapport “Kulturutredningen 2014” blir det tydelig signalisert at en større del av den
offentlige støtten bør gå til færre. Støtten skal gå til kunst- og kulturprosjekter som evner å vise
samhandling, gjerne på tvers av sjangre og på tvers av nivåer.

Oversikt over foreslåtte tiltak:
1. Møteplasser og kunnskapsutvikling
Forslag til tiltak:
Vi foreslår at fylkesbibliotekene arbeider videre med konkrete kompetansetiltak, utviklingsprosjekt
og opplæring for å styrke biblioteksektoren. Dette skjer i samarbeid med bibliotek i Agder og andre
aktuelle samarbeidspartnere.
Forslag til tiltak:
Vi oppfordrer Kilden til å ta et initiativ til et fast nettverk mellom kulturhusene i landsdelen for felles
kunnskap og erfaringsutveksling.

2. Talentutvikling
Forslag til tiltak:
Det bør arbeides videre med å utvikle gode løsninger for talentutvikling innenfor
scenekunst og visuell kunst.
Forslag til tiltak:
Fylkeskommunene og kommunene bør arbeide med å få nedfelt et samarbeid om talentutvikling
mellom kulturskoleråd, UKM og DKS også lokalt.
3. Økonomi

Forslag til tiltak:
Det bør gjøres et arbeid med å synliggjøre nivået på statlige ressurser til landsdelens
kunstnere, kunst - og kulturinstitusjoner i relasjon til andre landsdeler. Med bakgrunn
i en slik oversikt bør det igangsettes politisk påvirkning over for nasjonale myndigheter
med sikte på å bedre dette forholdet.
Forslag til tiltak:
Det bør igangsettes et arbeid der en ser på muligheten for å få til realistiske mål for å
øke egeninntektene i et utvalg av kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen. Som del av
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dette kan en også se for seg at det forventes inngått samarbeidsavtaler mellom
beslektede aktører i landsdelen, med sikte på formalisert samarbeid og arbeidsdeling.
Det bør igangsettes et utviklingsarbeid på dette området.

4. Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene:
Forslag til tiltak:
For å sikre oss god oppfølging av prioriterte prosjekter innenfor kulturfeltet, er det viktig med god
dialog mellom Norsk Kulturråd, fylkeskommunene og vertskommunen prosjektet skal realiseres i.
Forslag til tiltak:
For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene anbefaler vi i første omgang at
Kildenkonferansen blir et treårig prosjekt. Det nedsettes en programkomite på
inntil 5 personer, som representerer bredden i det faglige en ønsker å fokusere på.

5. Felles satsning på idrett i Agder:
Forslag til tiltak:
 Videreutvikle KIA til et regionalt kompetansesenter.
 Utvikle en felles strategi for å sikre nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer til Agder.
 Øke internasjonaliseringen av idretten i Agder.
 Utarbeide felles kriterier for regionale/ fylkeskommunale idrettsanlegg.
 Øke satsningen på interkommunale idrettsanlegg i Agder.
 Utarbeide et fellesdokument om bygging av større regionale idrettsanlegg/ fylkesidrettsanlegg.

6. Arrangement til landsdelen
Forslag til tiltak:
Det bør gjennomføres et 3-årig prosjekt som skal utvikle en modell og en strategi for
hvordan landsdelen kan styrke sin posisjon som vertskap for nasjonale og
internasjonale arrangementer.

7. Internasjonalt samarbeid
Forslag til tiltak:
Det bør gjennomføres et prosjekt som skal utvikle en modell og en strategi for hvordan
kultursektoren på Agder bør tilpasses internasjonal samhandling, og arbeide systematisk med
inkluderende publikumsutvikling.

8. Uthavnene på Agder
Forslag til tiltak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe med bred sammensetning, som får et klart mandat til å arbeide
fram en søknad som bringer uthavnene på Agder inn på UNESCOs verdensarvliste.

9. Etter- og videreutdanning innen kunst –og kulturformidling:
Forslag til tiltak:
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Kulturutdanning må inn i planlegging rundt etter- og videreutdanning. Vi utfordrer UiA til å ta et
initiativ til samarbeid med de miljøene på Agder som jobber med etter- og videreutdanning for å få
til et aktuelt og nyttig opplegg i en desentralisert modell. Aktuelle områder vil være
lederprogrammer og ulike fagkurs.
Forslag til tiltak:
Skreddersydde kurs for formidlere innen fylkeskommunal / kommunal sektor – samt store
kulturinstitusjoner foreslås etablert. En helhetlig og samordnende etterutdanning for regionen vil
være med på å tilføre viktig kompetanse, og kan bidra til å løfte hele feltet. Det kan også være med
på å bygge tettere nettverk og føre til et nærmere regionalt samarbeid.

Faggruppa vil foreslå å prioritere følgende tiltak:
1. Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene:
Forslag til tiltak:
For å sikre oss god oppfølging av prioriterte prosjekter innenfor kulturfeltet, er det viktig med god
dialog mellom Norsk Kulturråd, fylkeskommunene og vertskommunen prosjektet skal realiseres i.
Forslag til tiltak:
For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene anbefaler vi i første omgang at
Kildenkonferansen blir et treårig prosjekt. Det nedsettes en programkomite på
inntil 5 personer, som representerer bredden i det faglige en ønsker å fokusere på.

2. Talentutvikling
Forslag til tiltak:
Det bør arbeides videre med å utvikle gode løsninger for talentutvikling innenfor
scenekunst og visuell kunst.
Forslag til tiltak:
Fylkeskommunene og kommunene bør arbeide med å få nedfelt et samarbeid om talentutvikling
mellom kulturskoleråd, UKM og DKS også lokalt.

3. Uthavnene på Agder
Forslag til tiltak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe med bred sammensetning, som får et klart mandat til å arbeide
fram en søknad som bringer uthavnene på Agder inn på UNESCOs verdensarvliste.

4. Felles satsning på idrett i Agder:
Forslag til tiltak:
 Videreutvikle KIA til et regionalt kompetansesenter.
 Utvikle en felles strategi for å sikre nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer til Agder.
 Øke internasjonaliseringen av idretten i Agder.
 Utarbeide felles kriterier for regionale/ fylkeskommunale idrettsanlegg.
 Øke satsningen på interkommunale idrettsanlegg i Agder.
 Utarbeide et fellesdokument om bygging av større regionale idrettsanlegg/ fylkesidrettsanlegg.
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5. Møteplasser og kunnskapsutvikling
Forslag til tiltak:
Vi foreslår at fylkesbibliotekene arbeider videre med konkrete kompetansetiltak, utviklingsprosjekt
og opplæring for å styrke biblioteksektoren. Dette skjer i samarbeid med bibliotek i Agder og andre
aktuelle samarbeidspartnere.

Forslag til tiltak:
Vi oppfordrer Kilden til å ta et initiativ til et fast nettverk mellom kulturhusene i landsdelen for felles
kunnskap og erfaringsutveksling.
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vedlegg 4

1. REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER, RUP AGDER 2015
Innledning
RUP Agder er felles årlig handlingsprogram for regionale utviklingsprosjekter på Agder, hvor AustAgder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune bidrar med finansiering. RUP Agder bidrar til
å realisere satsingsområdene i Regionplan Agder 2020, og er derfor inndelt i de samme kapitlene
som regionplanen.
Regionplan Agder 2020 er en politisk plattform for utvikling av Agder, forankret i 30 kommuner og
to fylkeskommuner. Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk landsdel som er attraktiv for
bosetting og næringsutvikling i kystsonen og i de indre distriktene. Verdiskaping er et
gjennomgående tema under alle fem satsingsområder i Regionplanen.
Regionplan Agder 2020 skal følges opp av den enkelte organisasjon som har ansvaret for sine
respektive områder av planen. Regionale utviklingsprosjekter i Agder (RUP Agder) er et av fylkeskommunenes virkemidler til å følge opp regionplanen. Sammen med det regionale partnerskapet
(kommuner, statlige regionale aktører, FoU-miljøer, næringsliv og ulike organisasjoner), legger
fylkeskommunene gjennom RUP Agder grunnlaget for sin satsing innen distrikts- og regionalpolitikken på tvers av fylkesgrensene, sektorer og fagmiljøer.
Koblingen mellom regionplanen og RUP Agder følges opp av politisk samordningsgruppe og
rådmannsgruppa i forbindelse med oppfølging av regionplanen. Fylkeskommunene inviterer det
regionale partnerskapet til å komme med innspill til RUP Agder gjennom årlige dialogmøter.
RUP Agder inneholder mange prosjekter og satsingsområder med varighet over flere år. Det legger
begrensninger på muligheter til å ta inn nye prosjekter, fordi en del av midlene da er bundet opp
over flere år. Flere prosjekter og satsinger har forventninger til økt fylkeskommunal
medfinansiering. Nye tiltak og prosjekter som initieres i løpet av året samordnes mellom
administrasjonene i de to fylkeskommunene. Når det gjelder finansieringen av RUP Agder
vurderes fordeling mellom de to fylkeskommunene fra prosjekt til prosjekt. Hovedregelen er en
fordeling mellom fylkeskommunene med 40 % finansiering fra Aust-Agder og 60 % fra Vest-Agder;
basert på folketallet i de to fylkene.
RUP Agder er et viktig verktøy for fylkeskommunene i rollen som regional utviklingsaktør. Midler
avsatt i RUP Agder er i hovedsak utløsende eller supplerende; dvs. at tiltak og prosjekter som
regel er mer omfattende enn beløpet avsatt i RUP Agder tilsier.
For 2015 foreslås det avsatt 39,8 mill. kroner til fellesprosjekter i RUP Agder. I tillegg kommer
fylkeskommunenes egne regionale utviklingsprosjekter.
Regionale utviklingsprosjekter Agder er fylkesrådmennenes forslag til felles prioriteringer og
disponeringer for 2015.
I forbindelse med forvaltningsreformen ble Regionalt forskningsfond Agder(RFF) opprettet i 2010.
Aust- og Vest-Agder utgjør en av syv fondsregioner. Aust-Agder fylkeskommune er sekretariat for
RFF. I statsbudsjettet er det satt av 14,1 mill. kroner til RFF Agder i 2015. Det er en økning på 3,1
% fra 2014.

0. ØKT SAMHANDLING
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0.1 Innledning
Økt samhandling i landsdelen er bærebjelken i Regionplan Agder 2020 og i RUP Agder. I dette
kapittelet er det samlet enkeltprosjekter som ikke er relatert direkte til et av de fem
hovedsatsingsområdene i regionplanen. Dette er prosjektene som er av mer overbyggende
karakter og dekker flere satsingsområder.
Gjennomføring av planprosessen for VINN Agder og implementering av LIM-planen vil kunne bidra
til økt samhandling.

0.2 Vurderinger og forslag
Regionplan Agder 2020
For å følge opp regionplanen er det ansatt koordinator i 100 % stilling. Avsatt beløp dekker også
ressurser til møtevirksomhet i etablert struktur for gjennomføring av Regionplanen. Det foreslås
avsatt 1,4 mill. kroner i 2015 til dette formålet.
Profilering/omdømmebygging
Rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Sørlandet ble avsluttet i 2013. Det er behov for et
omdømmearbeid for landsdelen. Avsatte midler som ikke er benyttet i 2014, foreslås overført til
2015.
Statistikk- og analyseportal for Agder
Det er etablert et samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene i Agder om utvikling av
en statistikk- og analyseportal for de to fylkene. Portalen skal være et verktøy i arbeidet med
Regionplan Agder 2020. Det er ansatt en person i en treårig prosjektstilling. Prosjektet skal
evalueres i 2015. Det foreslås avsatt 540 000 kroner til prosjektet i 2015.
Agderkonferansen
Agderkonferansen er en møteplass for landsdelens politikere, næringsliv og akademia.
Konferansen arrangeres en gang i året av KS Agder, fylkeskommunene, NHO Agder, LO, Sørlandets
kompetansefond, Innovasjon Norge og UiA i samarbeid med næringslivet. Det foreslås avsatt 250
000 kroner til konferansen i 2015.
Arendalskonferansen
Arendalskonferansen er etablert som en årlig nasjonal møtearena for kommunesektoren.
Konferansen er en læringsarena hvor kunnskap og metoder for økt innovasjon i offentlig sektor
settes på dagsorden. Konferansen arrangeres av Arendal kommune i samarbeid med den nasjonale
Innovasjonsalliansen og lokale og regionale partnere. Det foreslås avsatt
250 000 kroner til konferansen i 2015.
Arendalsuka
Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, og er etablert som en nasjonal og internasjonal
møteplass for alle med interesse for politikk og samfunnsutvikling. Arendalsuka bidrar til å sette
landsdelen på det nasjonale nyhetskartet. Det foreslås avsatt 250 000 kroner til Arendalsuka i
2015.

0.3 Langsiktig tiltak
Sørlandets Europakontor AS
Sørlandets Europakontor (SEK) skal bidra til videreutvikling av et internasjonalt samfunns- og
næringsliv på Agder. Det foreslås avsatt 2 546 000 kroner til denne satsingen i 2015.

1. KLIMA: Høye mål – lave utslipp
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1.1 Innledning
Klimatiltak og klimatilpasninger bør inngå som en del av alle kommuneplaner, større
utbyggingsplaner og areal- og transportplaner i regionen. Som regional utviklingsaktør har
fylkeskommunene en viktig rolle for å legge til rette for økt kompetanse, nettverk og samarbeid
innen klima, miljø, energiutnyttelse og fornybar energi.

1.2 Vurderinger og forslag
Klimapartnere
Klimapartnere er landets største regionale nettverk med fokus på reduksjon av klimagassutslipp
og utvikling av grønne varer og tjenester. Klimapartnere arbeider med gjennomføring av konkrete
aktiviteter innenfor rammen til Regionplan Agder 2020. Nettverket består av 47 virksomheter med
om lag 22 000 ansatte. Driften av Klimapartnernettverket skal fra 2015 være finansiert av
medlemmene. Det arbeides med utvikling av et treårig interregprosjekt innenfor Interreg B
Nordsjøregionen som oppfølging av Interregforprosjekt CO2RE – Collaborate to Reduce and
Renew. Det vil bli lagt frem egen sak. Det foreslås avsatt 600 000 kroner til internasjonal satsing i
Klimapartnere i 2015.
Bioenergiprosjekt Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Prosjektet startet i 2014 med formål å øke bruken av bioenergi. Prosjektet er et samarbeid
mellom Innovasjon Norge, fylkesmennene i de fire fylkene og fylkeskommunene i Vestfold, AustAgder og Vest-Agder. Det er ansatt prosjektleder tilknyttet Fylkesmannen i Aust-Agder. Prosjektet
har flere målgrupper, men retter seg særlig mot primærnæringen. Ved gjennomføring av kurs,
møter og oppsøkende virksomhet i samarbeid med lokale kontakter i hvert av fylkene, vil
prosjektet tilby råd og veiledning til interesserte aktører. Prosjekt perioden er 2014 - 2016. Det
foreslås avsatt 150 000 kroner i 2015.
Oljefri
Oljefri-kampanjen er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet og har som mål å utfase
alle oljefyrer i Norge. Dette kan redusere utslippene av klimagasser med 1,6 millioner tonn CO2 i
året. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2015. Det foreslås avsatt 250 000 kroner til
prosjektet i 2015.

1.3 Langsiktig tiltak
Krypsivprosjektet
Krypsivprosjektet skal hindre gjengroing av vassdrag. Dette er en utfordring i både Aust– og VestAgder. I forlag til statsbudsjett for 2015 foreslås det å opprettholde statstilskudd til bekjempelse
av krypsiv. Det foreslås avsatt 200 000 kroner til krypsivprosjektet i 2015.

2. DET GODE LIVET: Agder for alle
2.1 Innledning
Deler av Agder har utfordringer når det gjelder levekår. Forhold som påvirker levekår er avhengig
av nasjonale rammebetingelser og nasjonal politikk.

2.2 Vurderinger og forslag
Likestilling som regional kraft
Likestilling som regional kraft er Agderregionens 10-årssatsing for likestilling på Sørlandet.
Prosjektet er et av flere tiltak for å nå målene om likestilling i Agder. Prosjektleder har bidratt i
arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen). Denne
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koblingen skal sikre at prosjektarbeidet og likestillingsarbeidet i planverk og tjenesteyting utfyller
hverandre og trekker i samme retning. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2015. Det foreslås
avsatt 1,5 mill. kroner til dette arbeidet i 2015.
Oppfølging av LIM-planen
LIM-planen skal vedtas i 2014 og er Agder-fylkenes langsiktige plan for likestilling i perioden 2015
- 2027. Det skal også vedtas et handlingsprogram for perioden 2015 til 2019. LIM-planen berører
utdanning, arbeidsliv, likeverdige offentlige tjenester og vold/ trakassering. Implementering av
LIM-planen sees i sammenheng med Likestilling som regional kraft. Prosjektet og planen er to
elementer i regionens tiårssatsing for likestilling, og gode tiltak fra prosjektet fases over i
ordinær virksomhet etter hvert som de finner sin form og blir godt forankret i regionen.
Det foreslås avsatt 400 000 kroner til oppfølging av LIM-planen i 2015.
Unge rollemodeller
NHO Agder er prosjekteier for Unge rollemodeller hvor målet er å få flere jenter til å velge
teknologifag. Prosjektet har gjennom synliggjøring av unge forbilder i media, gjennom
ungdomsarrangementer som UNG TEKNO bidratt til en stor endring i den kjønnmessige
sammensettingen i disse programområdene. Prosjektet kan vise til positive resultater og har fått
nasjonal oppmerksomhet. Det planlegges en nasjonal satsing etter modell fra Agder i 2015.
Prosjektet er forankret i LIM-planen. Det foreslås avsatt 400 000 kroner til Unge rollemodeller i
2015.
Folkehelse og levekår
Det er utarbeidet en felles plan Folkehelse og levekår i Agder 2010-2013. Inntil et eventuelt nytt
planarbeid med Vest-Agder fylkeskommune er avklart, legges videreføring av gjeldende plan til
grunn. Folkehelseloven kom i 2012 og i etterkant av den er det utarbeidet Strategi for folkehelse
i Aust-Agder 2014-2015 og Prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeidet i Vest-Agder
fylkeskommune 2014-2015. Oversiktsarbeidet er i begge dokumentene et prioritert
satsingsområde. Dette arbeidet inkluderer satsing på folkehelseanalyse, fortolkning av folkehelseog levekårsdata, og Ungdata. Det legges frem en egen sak i 2015 om bruken av disse midlene. Det
foreslås avsatt 500 000 kroner til dette arbeidet i 2015.

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap
3.1 Innledning
Økt kunnskap og tiltak rettet mot frafallsproblematikk i skolen er en høyt prioritert utfordring i
landsdelen. En har lenge fokusert på sammenhengen mellom levekår og utdanning.
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder (VINN Agder), blir et viktig
hjelpemiddel som skal bidra til økt verdiskaping og innovasjon både i privat og offentlig sektor.
Behovet for innovasjon vil øke i årene som kommer. Kultur for dette og kunnskap omkring
innovasjon vil være viktig for å skape en bærekraftig landsdel.

3.2 Vurderinger og forslag
Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon
I 2013 ble det satt av 1 mill. kroner til oppstart av et prosjekt som er initiert av Knutepunkt
Sørlandet, Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon. Prosjektet har fokus på å utvikle
et felles rammeverk for god undervisning og ledelse og skal ha fokus på mer tilpasset opplæring
og redusert bruk av spesialundervisning. Utgangspunktet er analyse og refleksjon over egen
praksis som basismodell for utvikling av god undervisning. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til
dette i 2015. Prosjektet avsluttes i 2015.
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Samarbeidsavtale - UiA/Senter for regional innovasjon (RIS)
Rammeavtalen med UiA ved Senter for regional innovasjon ble avsluttet i 2014. Avtalen har hatt
en økonomisk ramme på 1,5 mill. kroner per år, for å bidra til oppfølging av sentrale tema i
Regionplan Agder 2020. Fylkesrådmennene er positive til en videreføring gjennom en 3-årig
satsing (2015-2017), med forbehold om størrelse på årlige rammer og årlige budsjettprosesser.
Det foreslås avsatt 1,25 mill. kroner til RIS-senteret i 2015.
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI-Agder)
VRI- programmet er en satsing i regi av Norges Forskningsråd (NFR). Programmet skal bidra til økt
innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv. Dette skal skje ved å stimulere til økt
samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. Se www.vri-agder.no
for ytterligere informasjon. 2014 var det første året i ny programperiode 2014-2016. VRI Agders
søknad er vurdert som den nasjonalt sterkeste søknaden av NFR. I opprinnelig budsjett var det
tiltenkt noen flere regionale finansiører, men man har ikke lykkes med å få det på plass. For å få
full uttelling i prosjektet og for å imøtekomme kravet om 50 % regional finansiering foreslås
avsatt 6,2 mill. kroner til VRI-Agder i 2015.
Internasjonal strategi
Internasjonal strategi ble vedtatt av fylkestingene i april 2012. Det er etablert et internasjonalt
fagråd med deltakere fra kommuner og fylkeskommuner, UiA, Innovasjon Norge, Agderforskning
m.fl.. Fagrådet skal følge opp og konkretisere den vedtatte strategien.
Agders næringsliv preges av en rekke internasjonale virksomheter som konkurrerer i det globale
markedet. Deltakelse og synliggjøring av Agder på internasjonale arenaer som for eksempel
Offshore Technology Conference i Houston (OTC), Texas, skal bidra til å styrke Agders
konkurransekraft. Satsingen bør særlig legge til rette for at internasjonalt orienterte mindre
bedrifter fra Agder gis mulighet til deltakelse på internasjonale arenaer.
Deltakelse i Interreg V A KASK Programmet kan åpne for muligheter til å arrangere gode
aktiviteter i landsdelen og bidra til nettverksbygging og kunnskapsdeling for både private og
offentlige aktører i Kattegat Skagerrak området. I 2014 er det gjennomført to forprosjekt; ”Det
Nordiske måltid” (mat- og reiselivssatsing) og ”SUPPORT” (kompetanseutvikling i
virkemiddelapparatet). Basert på forprosjektresultatet planlegges utforming av
hovedprosjektsøknad for ”Det nordiske måltid” og ”SUPPORT” i Interreg V A programmet i 2015.
Det legges frem egen sak når hovedprosjektsøknadene foreligger.
Østfold fylkeskommune er sekretariat for interreg VA KASK Programmet. Overføringen til
sekretariatet foreslås dekket av avsatt ramme. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til å følge opp
internasjonal strategi i 2015.

Restrukturering av inkubatortilbudet i regi av SIVA og fylkeskommunene
Inkubatorordningen er en betydelig del av driften til de to innovasjonsselskapene Innoventus AS
og Coventure AS. Begge selskapene deltar i de landsdekkende inkubasjonsprogrammene som SIVA
har et nasjonalt ansvar for, og det pågår en prosess med tanke på en mulig sammenslåing av de to
selskapene. Dagens støtte videreføres inntil dette er nærmere avklart.
Coventure AS – SIVAs FoU Inkubator
Coventure er et innovasjonsselskap med kommersialisering av innovative forretningsideer som sin
kjernevirksomhet. Selskapet arbeider med rådgivning og medfinansiering av nye forretningsideer.
Coventure AS er operatør for Statens selskap for industrivekst (SIVA) sitt FoU inkubatorprogram,
hvor ny 10-årig programperiode startet i 2012. Fylkeskommunene bidrar med tilskudd til
inkubatorvirksomheten. Se www.coventure.no for ytterligere informasjon. Det foreslås avsatt 2
mill. kroner til FoU inkubator i 2015.
Innoventus AS – SIVAs FoU Inkubator
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Innoventus tilrettelegger og bidrar til utvikling av kompetansebaserte virksomheter i landsdelen.
Innoventus AS er godkjent som operatør for SIVAs nye 10-årige FoU-inkubatorprogram som startet
i 2012. Fylkeskommunene bidrar med tilskudd til dette arbeidet. Se www.innoventus.no for
ytterligere informasjon. Det foreslås avsatt 2 mill. kroner til FoU inkubator i 2015.
GCE NODE
Næringsklyningen GCE NODE består i dag av 61 bedrifter innen olje- og gassleverandør-industrien
på Sørlandet. I 2009 ble NODE tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og i 2014
fikk NODE status GCE (Global Center of Expertise). Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til
utviklingsprosesser i opptil ti år. GCE NODE sine medlemsbedrifter er helt sentrale aktører i
oljeindustrien på Agder, og har et nettverk av underleverandører som også har betydning for
mange distriktskommuner. Forrige års undersøkelse i Konjunkturbarometer for Agder, viste at ca
1/3-del av næringslivet på Agder er direkte avhengig av den oljerelaterte industrien. Se
www.nodeproject.no for ytterligere informasjon. GCE NODE søker om 3,4 mill. i tilskudd for
2015. Det foreslås avsatt 2,4 mill. kroner til GCE NODE i 2015, som er en videreføring av nivået
som ble bevilget i 2014.
Arena Eyde – NCE søknad
Arena Eyde fikk i oktober 2009 status som Arenaprosjekt. Arenaprogrammet avsluttes i 2014.
Prosessindustrien på Agder er sammen med NODE-bedriftene viktige satsingsområder i VRIAgder.Det søkes nå om NCE-status i løpet av våren 2015. Se www.eydenettverket.no for
ytterligere informasjon. Eyde nettverket søker om 3,0 mill. i tilskudd for 2015. Det foreslås avsatt
1,5 mill. kroner til Eyde nettverket i 2015, forutsatt at man får innvilget NCE-søknaden. Dersom
prosjektet ikke oppnår NCE status vil en justere bevilgningen i forhold til dette.
Arena USUS
Arena Usus er et klyngenettverk som i dag består av 92 bedrifter innen reiseliv, opplevelses- og
kulturnæringen på Sørlandet hvor hovedmålet er å bli best på gjenkjøp. Ved å fokusere på
eksisterende kunder skal bedriftene styrke sin innovasjonskraft, verdiskaping og konkurranseevne.
Landsdelsselskapet Visit Sørlandet AS er kontraktspartner. Aktivitetene og ambisjonsnivået i
nettverket har økt sterkt de senere årene. Se www.arenausus.no for ytterligere informasjon.
Arenaperioden avsluttes i 2015. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til Arena USUS i 2015.
Arena DIGIN
Nettverket av IKT-bedrifter på Agder ble i 2012 godkjent som 3-årig Arena prosjekt. Arena Digin
har i dag 62 medlemmer og har fokus på utvikling av IKT-næringens vekstpotensial gjennom økt
samarbeid, innovasjon, kompetanse, forskning og internasjonalisering. Nettverket har en egen ehelsesatsing. Arenaperioden avsluttes i 2015. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til Arena DIGIN i
2015.
SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon, innen kultur og opplevelsesnæringen.
Et SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon
og verdiskaping i disse næringene. Det er Norges Forskningsråd som tildeler SFI-status, men
nåløyet er trangt og slik status er krevende å oppnå bl.a. fordi det innebærer at man må ha
ledende forsknings- og utviklingsmiljøer innen respektive fagfelt. Skulle Agder få innvilget SFIsøknaden, vil det kunne gi et betydelig løft i forhold til utvikling og innovasjon i
opplevelsesnæringene på Agder. Bak søknaden står Arena USUS, UiA, og Agderforskning i tillegg til
samarbeid med tilsvarende miljøer i Nordland. Svar på søknaden vil foreligge i slutten av 2014.
Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til SFI for 2015.
Samarbeid om marin forskning i Skagerrak
Prosjektets mål er å etablere et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen marin økologi,
fiskeri- og naturforvaltningsrettede tema. Det er opprettet flere post.doc. stillinger som et
resultat av denne satsingen. Prosjektet avsluttes i 2015. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til
Samarbeid om marin forskning i Skagerrak i 2015.
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Regionalt program for leverandørutvikling
For å bedre prosesser og styrke kompetansen rundt offentlige innkjøp etablerte NHO og KS
”Nasjonalt program for leverandørutvikling” i 2010. NHO Agder og KS Agder tok i 2013 initiativ til
et ”Regionalt program for leverandørutvikling på Agder” knyttet opp mot den nasjonale
satsingen. Satsning på leverandørutvikling vil bidra til å oppfylle flere av tiltakene i regionplanen,
særlig innenfor området klima, energi, e-helse og velferdsteknologi. Det overordnede målet er å
bidra til at offentlige anskaffelser i Agder-fylkene i større grad stimulerer til forsterket regional
næringsutvikling og innovasjon. Prosjektet avsluttes i 2015. Det foreslås avsatt 750 000 kroner til
prosjektet i 2015.

AgderKomp 2030
Prosjektet er et treårig samarbeid med regionale aktører om utvikling og gjennomføring av et
praksis- og politikkrelevant utviklingsprosjekt med tittelen Visjon AgderKomp 2030, i regi av
Agderforskning. Hovedmålet med prosjektet er å sikre at igangsatte regionale prosesser og
tilgjengelig kunnskap kan følges opp, sees i sammenheng og brukes av offentlige og private
virksomheter i deres strategiarbeid for å sikre en bærekraftig regional utvikling frem mot 2030.
Relevante regionale aktører i offentlig og privat sektor og forskningsmiljøer skal i fellesskap
sammenstille og generere ny kunnskap om forbindelseslinjer mellom utdanning og kompetanse,
arbeids- og næringsliv og levekår og
velferd. For hele prosjektperioden (2015–2017) søker prosjektet om 840 000 kroner fra Aust-Agder
fylkeskommune og 1 260 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Det foreslås avsatt 600 000
kroner til prosjektet i 2015.

3.3 Langsiktig tiltak
Vitensenteret Sørlandet
Målet om etablering av et regionalt vitensenter på Sørlandet er nedfelt i Regionplan Agder 2020.
Fylkeskommunene bevilget 2 mill. kroner til Vitensenteret Sørlandet i 2013 og 2 mill. kroner i
2014. Fra 2014 ble Vitensenteret Sørlandet ett av 9 regionale vitensenter som tildeles årlig
statsstøtte. For fylkeskommunene er det viktig at senteret blir et regionalt vitensenter for hele
Agder. Arendal kommune tar initiativ til å etablere en arbeidsgruppe hvor fylkeskommunene
deltar for å drøfte organiserings- og finansieringsmodell fra og med 2016. Det legges frem egen
sak om dette høsten 2015. Det foreslås avsatt 2 mill. kroner til Vitensenteret i 2015; fordelt med
60 prosent på Aust-Agder fylkeskommune og 40 prosent på Vest-Agder fylkeskommune.
Ungt entreprenørskap Agder
Entreprenørskap i skolen er et viktig satsing for å skape kultur for entreprenørskap på Agder.
Satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. De siste årene har Agder vært blant
de beste regionene i landet både når det gjelder aktivitetsnivå og antall deltagere i de ulike
bedriftsprogrammene. Fylkeskommunenes engasjement i dette arbeidet foreslås videreført i 2015
med 1 150 mill. kroner. Se http://aust-agder.ue.no for ytterligere informasjon.
VisitSørlandet AS
Visit Sørlandet AS er landsdelens felles markedsføringsselskap innen reiseliv. Selskapet er også
kontraktspartner for Arena Usus. Det offentlige med fylkeskommunene og kommunene er de
største bidragsyterne til finansiering av selskapets aktiviteter. Det har vært og er et langsiktig
mål å overføre en større del av engasjementet på eier- og driftssiden til næringen. Etter
regjeringsskiftet er det gjort endringer i prosjekt for restrukturering av reisemålsselskapene i
Norge. Styret i Visit Sørlandet har gitt NHO Reiseliv Agder i oppdrage å videreføre prosessen for
Agder, med en viss forankring i et mulig samarbeid med Telemark på enkelte områder. Selskapet
deltar og er en sentral medspiller i utarbeidelse av revidert reiselivsstrategi, i regi av
fylkeskommunene som en del av VINN-planen. Det foreslås avsatt 5 mill. kroner til Visit Sørlandet
AS i 2015.
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4. KOMMUNIKASJON: De viktigste veivalgene
4.1 Innledning
Regionen har samferdselsutfordringer som krever en samlet innsats skal en lykkes i kampen om
nasjonale midler. Fylkeskommunene har et ansvar i å samordne dette arbeidet, samt styrke
samarbeidet om transportplanlegging og kollektivløftet gjennom blant annet RUP Agder.

4.2 Vurderinger og forslag
Oppfølging av regional transportplan for Agder (RTP)
RTP er under utarbeidelse og fremmes for fylkestingene juni 2015. I RTP vil regionens viktigste
samferdselsprosjekter bli prioritert. For å fullføre arbeidet kan det bli behov for å gjennomføre
analyser og utredningsarbeid knyttet til arbeidet, og det foreslås avsatt 500 000 kroner til dette
arbeidet i 2015.

5. KULTUR: Opplevelser for livet
5. 1 Innledning
På kulturfeltet er det et svært aktivt samarbeid mellom de to fylkeskommunene. I dette
kapittelet følger en oversikt over de viktigste av disse.

5.2 Vurderinger og forslag
Uthavner fase 2
Uthavnene langs Agderkysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal
klasse. Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vedtatt i respektive kulturminnestrategier å
arbeide for at Agders historiske uthavner skal bli verdensarv.
I 2011 ble det i RUP Agder avsatt 100 000 kroner til å arrangere seminarer med fokus på
betydningen de historiske uthavnene har for landsdelens kulturarv. Målgrupper er bl.a. politikere,
forvaltning og eiere. Seminarene er avholdt i 2012 og 2013. I 2014 ble det avsatt 150 000 kroner
for å arrangere seminar og for å starte opp arbeidet med en felles strategi for uthavnarbeidet.
Strategi sendes på høring primo 2015. Mål for 2015 er å arbeide med forankring, videreutvikle
etablerte nettverk og styrke kunnskapsstatus for uthavnene. Det foreslås avsatt 200 000 kroner til
prosjektet i 2015.
Oversikt over fellesatsinger innenfor kultur.
Nedenfor følger en oversikt, hvor begge fylkeskommunene bidrar med tilskudd til både
enkelttiltak og drift over fylkeskommunenes ordinære budsjetter i 2015.
 Agder folkemusikkarkiv. Fylkeskommunene bidrar med 1,171 mill. kroner
 Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Fylkeskommunene bidrar med 374 000
kroner.
 Sørnorsk Jazzsenter og SØRF. Fylkeskommunene bidrar med 230 000 kroner.
 Sørlandets Kunstmuseum. Fylkeskommunene bidrar med 3,04 mill.
kroner.
 Agder Kunstnersenter. Fylkeskommunene bidrar med 954 000 kroner.
 Sørlandsutstillinga. Fylkeskommunene bidrar med 361 000 kroner.
 Kilden teater og konserthus IKS: Fylkeskommunene bidrar med 19 576 000 kroner.
 Sørnorsk filmsenter. Fylkeskommunene bidrar med 654 000 kroner.
 Kompetansesenter for idrett i Agder. Fylkeskommunene bidrar med 1 066 000 kroner.
 Stiftelsen Arkivet. Fylkeskommunene bidrar med 465 000 kroner.
 Drift til Voksenopplæringsforbundet. Fylkeskommunene bidrar med 85 000 kroner.
 Bibliotektransportordning. Fylkeskommunene bidrar med ca.1,17 mill. kroner.
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Sørlandets litteraturpris. 80 000 kroner.

I tillegg har fylkeskommunene et samarbeid om ulike fagseminarer og konferanser:
 Seminar om plan- og spillmiddelsøknader.
 Oppfølging regionplanen i strategigrupper
 Agder litteraturformidlingsprosjekt.
 Seminar om folkehelse og levekår.
Forslag til bevilgningene til Regionale utviklingsprosjekter Agder er innarbeidet i tabellen som
følger:
Samlet
Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)

innsats
2014

Vest-Agder

Aust-Agder

2015

2015

Samlet
innsats
2015

0. ØKT SAMHANDLING

3 290

1 610

1 080

2 690

Regionplan Agder 2020 - sekretariat

1 500

840

560

1 400

Profilering/omdømmebygging

500

0

0

0

Statistikk- og analyseportal for Agder

540

320

220

540

Agderkonferansen

250

150

100

250

Arendalskonferansen

250

150

100

250

Arendalsuka

250

150

100

250

1. KLIMA: Høye mål - lave utslipp

1 550

585

415

1 000

Grønt batteri

500

0

0

0

Klimapartnere

800

360

240

600

0

75

75

150

250

150

100

250

2. DET GODE LIV PÅ AGDER: Agder for alle

3 750

1 680

1 120

2 800

Likestilling som regional kraft

2 100

900

600

1 500

250

0

0

0

0

240

160

400

400

240

160

400

1 000

300

200

500

Bioenergi Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder
Oljefri

Regional plan for Likestilling, Inkludering og
Mangfold på Agder (LIM plan)
Oppfølging av LIM planen
Unge rollemodeller
Folkehelse og levekår
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Samlet
Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)

innsats
2014

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap

Vest-Agder

Aust-Agder

2015

2015

Samlet
innsats
2015

22 955

12 620

9 080

21 700

Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon
Samarbeidsavtale - UiA/RIS

1 000
1 500

600
750

400
500

1 000
1 250

Virkemidler for reg. FoU og innovasjon (VRI Agder)

6 200

3 720

2 480

6 200

Internasjonalt strategi - prosjekter

900

600

400

1 000

Coventure AS

2 000

1 000

1 000

2 000

Innoventus AS

2 000

1 000

1 000

2 000

NODE inkubator AS

1 000

0

0

0

GCE NODE

2 400

1 440

960

2 400

Arena Eyde

1 000

900

600

1 500

Arena USUS

1 000

600

400

1 000

Arena DIGIN

500

300

200

500

0

600

400

1 000

Lokal matforedling Agder

560

0

0

0

Interregprosjekt Chianavia II

300

0

0

0

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Interregprosjekt i Age

445

0

0

0

1 200

300

200

500

Regionalt program for leverandørutvikling

750

450

300

750

Regional plan for innovasjon og bærekraftig
verdiskaping (VINN Agder)

200

0

0

0

0

360

240

600

4. KOMMUNIKASJON: De riktige veivalgene

500

300

200

500

Oppfølging regional transportplan for Agder (RTP)

500

300

200

500

5. KULTUR: Opplevelser for livet

150

120

80

200

Uthavner fase 2

150

120

80

200

32 195

16 915

11 975

28 890

Samlet

Vest-Agder

Aust-Agder

Samlet

innsats 2014

2015

2015

innsats 2015

Samarbeid om marin forskning i Skagerrak

AgderKomp 2030

Sum RUP Agder 2014

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)
LANGSIKTIGE SATSINGER RUP AGDER

10 822

6 106

4 790

10 896

2 472

1 528

1 018

2 546

200

128

72

200

Vitensenteret Sørlandet

2 000

800

1 200

2 000

Ungt entreprenørskap Agder

1 150

650

500

1 150

VisitSørlandet AS

5 000

3 000

2 000

5 000

43 017

23 021

16 765

39 786

Sørlandets Europakontor AS
Krypsivprosjektet

Sum alle satsinger RUP Agder
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