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

03.03.16 kl. 12.30 – ca. 15.00
Kristiansand: Hotell Norge
Arild Eielsen
Tine Sundtoft, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland, Tallak Hoslemo, Trond
Aslaksen, Hans S. Stusvik, Vidar Torsø, Svein Skisland, Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen
Etholm, Dagfinn Lauvsland, Signe Sollien Haugå, Svein Vangen, Kristian Råmundal, Ola
Olsbu, Kenneth Andresen.

Saksnr:

Tema:

Sak 08/16

Godkjenning av innkalling og agenda

Ansvar:

Forslag til vedtak:
Godkjennes u.a.

Sak 09/16

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 03.02.16
Vedlegg 1:

Forslag til vedtak:
Godkjennes u.a.

Sak 10/16

Evalueringsrapport for Agdermodellen og LIM-planen
Vedlegg 2: http://regionplanagder.no/media/6159309/Foelgeevaluering-av-

Agdermodellen-for-likestilling-og-forprosjekt-til-LIM-planen.pdf
Presentasjon i møtet v/ Helle Mellingen
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering.

Sak 11/16

Utkast strategi Grønne datalagringssentra på Agder
Presentasjon i møte v/ Trond S. Kristiansen og Ola Olsbu
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering og ber om at saken følges
opp i Sørlandsrådet.
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Sak 12/16

Organisering av arbeidet i Sørlandsrådet
Vedlegg 3:
Presentasjon i møte v/ Arild Eielsen
Forslag til vedtak:
 Rådmannsgruppen tar saken til orientering.
 Saken følges opp i rådmannsgruppen

Sak 13/16

Status handlingsprogram 2015/2016
Vedlegg 4: http://regionplanagder.no/media/5769104/Handlingsprogram-foroppfoelging-av-Regionplan-Agder-2020-perioden-2015-2016-godkjent-ifylkestingene.pdf
Presentasjon i møte v/ Inger N. Holen
Forslag til vedtak:
 Rådmannsgruppen tar saken til orientering
 Rullering av handlingsprogram 2017- 2018 følges opp i møte 6. september

Sak 14/16

Status NTP
Saken presenteres i møtet v/ Ola Olsbu
Forslag til vedtak:
 Rådmannsgruppa tar saken til orientering
 Saken følges opp i Sørlandsrådet

Sak 15/16
Orienteringer og referatsaker
 Orienteringer fra regionrådene
 Referat fra Sørlandsrådet: Vedlegg 5
 Referatsaker fra faggruppene
 Andre orienteringer
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppa tar saken til orientering
Sak 16/16

Neste møte:
Saker og plassering

Sak 17/16

Evt:
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Vedlegg 1:

Referat

til godkjenning

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

Meldt forfall

13.01.16 kl. 12.00 – ca. 14.30
Kristiansand: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen
Ola Olsbu
Inger N. Holen
Harald Danielsen, Svein Skisland, Tallak Hoslemo, Hans S. Stusvik, Norman
Udland, Svein Skisland, Kenneth Andresen, Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen
Etholm, Dagfinn Lauvsland, Signe Sollien Haugå, Svein Vangen, Kristian
Råmundal.
Kristin Tofte Andresen, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Trond Aslaksen, Per
Kristian Vareide.

Saksnr:

Tema:

Sak
01/16

Godkjenning av Agenda

Ansvar:

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak
02/16
Vedlegg 1

Sak
03/16

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 04.12.15
Vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi
Til stede under saken:
Østre Agder: Aase Hobbesland
Lindesnes regionråd: Kjell Rune Olsen
KNPS v/ Kjetil Løyning (stedfortreder for Wenche Dehli)
Aase Hobbesland presenterte saken, se vedlagt presentasjon
Vedtak
 Rådmannsgruppen slutter seg til opprettelsen av regional koordineringsgruppe
for ehelse og velferdsteknologi med vedlagte mandat og sammensetning.
 Rådmannsgruppen ber regional koordineringsgruppe invitere de kommunale
IKT-miljøene på Agder til å etablere et regionalt nettverk/samarbeid.

Sak
04/16

Klima: Høye mål lave utslipp
1. Midtveisevaluering strategisk notat klima v/leder av faggruppe klima Hans
Fløystad AAFK
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Presentasjon vedlegges referatet
Vedtak:
 Rådmannsgruppen tar midtveisevalueringen til orientering
 Rådmannsgruppen ber faggruppe klima om et revidert strategisk notat basert
på presentasjon og innspill som fremkom i møtet
 Medlemmene i faggruppe klima tar ansvar for å forankre prosessen/arbeidet i
sine respektive regionråd/kommuner
 Utkast til revidert strategisk notat legges frem for rådmannsgruppen 9. juni
2. Klimapartnere: Regionalt nettverk som legger for å nå klimamålene v/ daglig
leder Torstein S. Ekern http://www.klimapartnere.no/agder/
Videre oppfølging
 Rådmannsgruppen anbefaler at Torstein tar kontakt med rådmannen i den
enkelte kommune for å gjøre avtaler om å presentere arbeidet til
Klimapartnere

Sak
05/16

Sak
06/16
Sak
07/16

Orienteringer:
 Orientering fra konstituerende møte i Sørlandsrådet 12.01-16
 Orienteringer v/regionrådene

Evt.

Neste møte saker og plassering
Neste møte er 3.3. Deler av dette møte inngår i en felles rådmannssamling og
planlegges sammen med KS. Sted og agenda sendes ut i god tid før møtet.
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Vedlegg 3:

Utkast notat til Sørlandsrådet

Bakgrunn
Det vises til sak 10/16 som Sørlandsrådet behandlet i sitt møte 3. februar 2016. Sørlandsrådet ber
sekretariatet utarbeide et notat med forslag til organisering av arbeidet i Sørlandsrådet.
Oxford Research gjennomførte i 2015 en evaluering av Politisk samordningsgruppe.. Evalueringen viste at
PSG hadde utviklet seg til litt mye informasjonsarena. Det anbefales, at en fremover i større grad legger til
rette for at møtene i Sørlandsrådet har preg av å være et politisk verksted. Dette vil kreve et større
engasjement fra politikere med å spille inn aktuelle saker til politiske drøftinger. Videre anbefales det at
Sørlandsrådet i større grad også diskuterer saker hvor det ikke er full enighet om veivalg.
Saker som behandles i Sørlandsrådet kan deles i to hovedkategorier:
1. Regionale saker som skal løftes til nasjonalt nivå, og som krever regional samordning og oppfølging.
2. Regionale saker som skal bidra til å nå målene i Regionplan Agder 2020 og som krever politisk
samordning.
Sørlandsrådet er det politiske regionale samordningsorganet som er gitt mandatet til å samordne begge
typer saker. Sørlandsrådet har ikke beslutningsmyndighet, men skal bidra til at overordnede regionale mål
nås. I tråd med vedtatt plan skal hele landsdelen tas i bruk med vekt på en balansert utvikling og
helhetstenkning. Rådets sammensetning, med representasjon fra alle regionene, har en viktig rolle i å skape
forankring og eierskap i hele Agder.
Sørlandsrådet skal ha fokus på helheten i Regionplan Agder 2020, men i tråd med erfaringene fra tidligere
anbefales det at Sørlandsrådet prioriterer noen temaområder, bruker rådet som plenumsorgan og at
enkeltmedlemmer kan gis ansvar for forberedelse og oppfølging av enkeltsaker/prosjekt.

Prioritering av oppgaver
I forrige valgperiode valgte Politisk samordningsgruppe (PSG) ut noen fagområder som man ønsket spesielt
fokus på. Det overordnede målet var et systematisk arbeid for å bedre levekår og likestilling i landsdelen.
PSG valgte en satsing på tema knyttet til utdanning og kommunikasjon som de viktigste tiltakene for å nå
målene. PSG valgte også ut satsing på grønt batteri som en viktig satsing for å nå klimamålene.
For å jobbe med kommunikasjon ble det nedsatt et eget ad hoc-utvalg – ”Veiaksjonen”. Veiaksjonen hadde
spesielt fokus på å fremme regionens forventninger knyttet til vegprosjekt inn i Nasjonal transportplan. Det
ble også nedsatt en egen gruppe for å jobbe med prosjektet Grønt batteri. Dette arbeidet har hatt mye fokus
på å få frem behovene for strøm- og datakabler til kontinentet og forutsetninger og rammevilkår for
etablering av datalagringssentre i regionen. Det har vært jobbet mindre med muligheter og forutsetninger
for pumpekraftverk mv som var noe av bakgrunnen.
Sørlandsrådet skal ha fokus på helheten i Regionplan Agder 2020, men det er likevel behov for å videreføre
satsingen på utdanning, klima og kommunikasjon for å bidra til å nå målene innen levekår og likestilling.
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Agder opplever nå store endringer i sysselsetting, innvandring mv som kan forsterke utfordringsbildet. Skal
Regionplan Agder med politisk og administrativ organiseringen fungere, må det være rom for å ta tak i slike
utfordringer. Dagens organisering med faggrupper som jobber bredt mot rådmannsgruppen og prosjektleder
vil ha gode muligheter for å kunne forberede problemstillinger og komme med anbefalinger overfor
Sørlandsrådet. Erfaring med Regionplan Agder 2020 siden den ble vedtatt i 2010, er at planen er robust
overfor konjunkturendringer og gir godt grunnlag for ulike tiltak/prosjekt som bør iverksettes i regionen.
Arbeidet konkretiseres gjennom et overordnet handlingsprogram som vedtas av begge fylkestingene for to
år og rulleres årlig. Her vil sørlandsrådet ha en viktig rolle med å peke på tiltak som bør prioriteres.

Anbefaling
Administrativt vil en anbefale at Sørlandsrådet tar utgangspunkt i prioriteringene som PSG gjorde i forrige
periode, men at mål og organisering justeres i henhold til behov. Styrken til Sørlandsrådet er når dette
utvalget kan opptre som en samordnet gruppe med bred forankring. Skal dette bli en interessant arena å
delta på politisk, må den også gjøres interessant for media. Diskusjoner og politiske debatter bør derfor i
størst mulig grad legges til Sørlandsrådet og i mindre grad til undergrupper. Dette er ikke til hinder for at det
i spesielle saker er behov for å nedsette ad hoc grupper som for en avgrenset tidsperiode tar et spesielt
ansvar for å forberede eller følge opp enkeltsaker/tema.
Det vil komme saker hvor det er behov for rask avklaring eller å forberede saker. Det kan vurderes om det vil
være praktisk og effektivt at leder, nestleder og ordførere i Arendal og Kristiansand utgjør et arbeidsutvalg
som kan brukes i slike tilfeller. Administrative prosjektledere eller ansvarlige i faggruppene kan da via leder i
rådmannsgruppen raskt kunne foreta avklaringer dersom det er behov for dette utenom møtene i
Sørlandsrådet.
I arbeidet med en videreføring av fokuset på bedre levekår og likestilling, må dette sees i en bred
sammenheng hvor mål og strategier som er tatt inn i de regionale planene tas med. En vil da få en bred
tilnærming for å løse regionens utfordringer.
Utdanning: Her videreføres arbeidet slik det har vært organisert tidligere. Faggruppe utdanning vil samordne
arbeidet inn mot rådmannsgruppa og videre til Sørlandsrådet. Sørlandsrådet holdes godt orientert om felles
regionale prosjekter.
Kommunikasjon: Det anbefales at Sørlandsrådet har fokus på helheten innen kommunikasjon og transport
slik det er formulert i Regional transportplan. Det nedsettes ikke en egen ”Veiaksjon”. Oppfølgingen av
Nasjonal transportplan vil være sentralt i arbeidet. Det anbefales at Sørlandsrådet brukes i arbeidet, men at
et evt. arbeidsutvalg sammen med administrasjonen i fylkeskommunene tar et ansvar for samordning inn
mot sentrale møter og høringer. Når det er behov for å ha lokal forankring trekkes andre politikere og
organisasjoner inn etter behov.
Grønn verdiskaping Sør: Det anbefales at en endrer navn på det tidligere prosjektet ”Grønt batteri”, da
dette navnet ofte kobles til arbeidet med pumpekraftverk og utveksling av strøm med Europa. ”Grønn
verdiskaping Sør” må sees på som et forslag som kan diskuteres. Det er behov for å ha et bredere fokus på
hvordan regionen kan bruke kraftoverskuddet i regionen til å utvikle nye grønne næringer. Fornyelse av
prosessindustrien og etablering av grønne kraftkrevende datalagringssentre trenger et bredt politisk
engasjement for å lykkes. Arbeidet med å få realisert kraftkabler og fiberkabler til kontinentet må
videreføres. For dette arbeidet anbefales det at det først legges til rette for en bred politisk debatt om
hvilken rolle og ambisjon regionen skal ta. Videre organisering vil avhenge av hvilke konklusjoner som
trekkes. Gitt at en ønsker en offensiv satsing, vil dette kreve en profesjonell organisering som tilføres midler
for å lykkes. Dette arbeidet vil være teknisk utfordrende og vil kreve mye arbeid fra både politisk og
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faglig/administrativt hold for å lykkes. Sørlandsrådet vil kunne ha en svært viktig funksjon med å få regionen
til å fremstå samlet og koordinert.
Andre tema: Når utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping trekkes spesielt frem vil ikke det være
begrensende for hva som kan tas opp til diskusjon i Sørlandsrådet. Oppfølgingen av Regionplan Agder 2020
har fokus på helhetlige løsninger og på tema/prosjekt hvor det forventes en merverdi dersom det gjøres
felles på Agder. Regionplan Agder 2020 trekker frem økt samhandling som det viktigste grepet for å nå de
ambisiøse målene planen har. Et velfungerende Sørlandsråd som diskuterer og tar tak i de rette sakene vil
kunne ha en sterk påvirkning på regionens videre utvikling. De regionale planene som er vedtatt, vil gi en god
ramme for hvordan regionen kan løse prioriterte utfordringer fremover.

Ressurser
Mange felles regionale utviklingsprosjekter finansieres gjennom de årlige budsjettene til Aust-Agder og VestAgder fylkeskommuner. For 2016 er det finansiert fellesprosjekt for ca 51 mill. kroner. Midlene utløser også
bevilgninger fra andre kilder. Noen prosjekt er finansiert med bidrag fra kommuner. De fleste av prosjektene
bidrar aktivt til oppfølging av Regionplan Agder sine målsettinger. Regionplan Agder har ikke egne
prosjektmidler utover driften av sekretariatet. Dersom det vedtas egne satsinger/prosjekt må dette
finansieres gjennom budsjettprosessene i de respektive organisasjonene. Legges det opp til større satsinger
med bred deltagelse vil det derfor være ekstra viktig at de forankres godt og har en bredest mulig
finansiering. Behov for fagkompetanse og administrative ressurser vil også måtte avklares fra prosjekt til
prosjekt. Det er mye god og bred kompetanse i de involverte organisasjonene. Det bidrar til engasjement og
eierskap å utnytte denne kompetansen best mulig der det er naturlig.
Sørlandstinget
Sørlandstinget har ansvar for å forberede saker som skal drøftes på Sørlandstinget. Den administrative
forberedelsen og samordningen av møtene i Sørlandstinget gjøres av prosjektleder og leder av KS Agder i
samarbeid. Politisk ledelse i Arendal og Kristiansand bytter på å ha den politiske ledelsen av Sørlandstinget.

Vedlegg 5:

Referat til godkjenning

Møte i Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

03.02.16 kl. 14.15 – 16.15
Scandic Bystranda Kristiansand
Terje Damman

Til stede
Medlemmer:
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad
Ordfører Harald Furre
Varaordfører Terje Eikin
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Ordfører Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:

Leder Per Kristian Lunden
Leder Jon Rolf Næss,
Leder Gro Anita Mykjåland
leder Helge Sandåker
Leder Arnt Abrahamsen

Observatørstatus:

Arild Eielsen, Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Jan Inge
Tungesvik.
Robert Cornels Nordli
Harald Danielsen

Meldt forfall:
Forfall:

Sak.

TEMA

Ansvar

07/16

Godkjenneing av innkalling

Terje D

Vedtak:
Innkalling godkjennes u.a.

08/16

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agenda godkjennes, sak 10/16 og 11/16 bytter plass.

09/16

Godkjenning av referat fra forrige møte 12.01.2016
Vedtak:
Referat godkjennes u.a.

10/16

Oppfølging av sak 03/16
Retning og organisering av oppfølgingsarbeidet Regionplan Agder 2020

Presentasjon av vedtatt struktur v/ Inger N. Holen
Momenter i diskusjonen:
 Det kom frem flere forslag til grupper i møte
 Gruppene må jobbe proaktivt og er godt informert om nasjonale politiske signaler
 Det er nødvendig å prioritere antall grupper samtidig som fokus i gruppene må
være avgrenset
 Det bør som hovedregel ikke være undergrupper
Vedtak
 Basert på innspill som fremkom i møtet, utarbeides det et notat med forslag til
hvilke områder som bør organiseres i definerte grupper samt hvordan saker som
følges opp i plenum forberedes.
 Det defineres to kategorier saker:
1. Regionale saker som løftes til nasjonalt nivå
2. Pågående arbeid som krever regional politisk samordning for å nå målene
i Regionplan Agder 2020
 Utsendt notat behandles i regionrådene og innspill returneres innen fastsatt frist
til sekretariatet
 Saken følges opp i neste møte 1. april
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11/16

Forberedelse til videomøte/dialogmøte m/ Sørlandsbenken



Sørlandsrådet ber Harald Furre om å være ordstyrer i dialogmøte
Gjennomgang av utsendt notat med Regionale saker som man ønsker dialog
med Sørlandsbenken på
o Fengsler på Agder
o Samferdsel NTP
o Sørlandslab- MIL
o Skolesenter på Kjevik
o Grønt batteri, fiber, grønne datasentra
o Regionalutviklingsmidler generelt og omstillingsmidler til Sørlandet
spesielt
Vedtak





Det er behov for et notat på alle saker som skal behandles i Sørlandstinget
Det er viktig å sikre gode åpne prosesser slik at alle medlemmene i Sørlanstinget
har mulighet til å komme med innspill til saker man ønsker å ta opp i
Sørlandstinget. Her blir det viktig at regionrådene bidrar til å innhente innspill.
Saksdokumenter til møtet skal sendes ut til alle medlemmer av Sørlanstinget
samtidig.
Saker til Sørlandstinget 27. mai behandles på neste møte 1. april

Se forøvrig eget referat fra dialogmøte
12/16

Neste møte 1. april, Grimstad, Uglandsstuen:
Foreløpige saker
1. Oppfølging sak 10/16 og 11/16
2. Forberede saker til Sørlandstinget 27/5
3. Annet?

13/16

Evt: Ingen saker
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