Referat

til godkjenning

Møte i Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

11.08.16 kl. 11.00 – 12.00
Strand hotell Fevik
Terje Damman

Til stede:
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Observatører:

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad
Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Per Kristian Lunden
Leder Jon Rolf Næss,
Leder Gro Anita Mykjåland
Leder Helge Sandåker
Leder Arnt Abrahamsen

Meldt forfall

Harald Furre, Tor Sommerseth

Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.

Sak.

TEMA

Ansvar

29/16

Godkjenning av innkalling

Terje D

Vedtak:
Innkalling godkjennes u.a.

30/16

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

31/16

Godkjenning av referat fra forrige møte 27.05.2016
Vedtak:
Referatet godkjent u.a.
Vedrørende oppfølging av referatet: Sak 17/16 Policy-watch funksjon og prioritering av hvilke
departementet som bør inngå i denne funksjonen er under etablering. Saken behandles i
Rådmannsgruppen 06.09 og følges opp i Sørlandsrådet 13.10.

32/16

Langtidsplanen for forsvaret og konsekvenser for Sørlandet
Vedlegg 2, sendt ut. Kjevikfakta sendt til Sørlandsrådet 10.08
Jørgen Kristiansen gir en kort orientering om status:
 Det berammes høring omkring saken 24. august på Sstortinget i forsvarskomiteen.
Kristiansand har meldt seg på denne høringen, men det er ikke gitt en endelig
bekreftelse på -om Kristiansand får delta. I møtet bekrefter Arendal at de blir med for
å støtte opp omkring regionens innspill. Det er ikke mulig for fylkesordførerne å delta



grunnet kollisjon med regionforhandlinger.
Brev sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget

I tillegg sendes egen samordnet høring fra Arbeiderpartiet som også er samordnet mellom
Aust-Agder og Vest-Agder. Viktig å bruke anledningen i Arendalsuka da mange sentrale
politikere er til stede.
Vedtak:
Sørlandsrådet tar saken til orientering

33/16

Status pågående saker


NTP
o
o
o

Høring fra Sørlandsrådet er sendt inn til dep.
Ola Olsbu orienterer om vedlagt aktivitetsplan, det er dialog med NHO som
ønsker et samarbeid omkring videre arbeid
Viktig å koordinere dette sammen med Sørlandsbenken.

Vedtak
 Sørlandsrådet tar saken til orientering
 Saken følges opp i neste møte 13.10 der NHO deltar og Nye Veier AS inviteres.

34/16



Fengsler på Agder
o Midler i revidert til planlegging både i Froland og Mandal



Datalagring
o saker fulgt opp og behandlet i begge fylkestingene. Eget prosjekt for å selge
Agder som region i forhold til å etablere datalagringssentra. Det har vært dialog
med sentrale aktører som UiA og Eyde-nettverket.
o Eget arrangement omkring datalagring under Arendalsuka

Neste møte: 13. oktober, Fevik, foreløpige saker til agendaen
 NTP, NHO-Agder deltar og Nye Veier AS inviteres.
 Policy-watch
 Handlingsprogram 2017- 2018
 RUP Agder 2017
 Likestilling, oppfølging sak
 Saker til Sørlandstinget, vurdering på om vi skal reise til Stortinget.
 Konseptutvalgutredning Grenlandsbanen, stasjoner, gjennomføringshastighet,
høringsfrist 31. oktober.
 Plattform Agder ?
Orienteringer:
Gro Anita: 10 mill til et sidespor, Iveland- Kristiansand Havn.

35/16

Evt: Orientering v/ Inger N. Holen
Agder er tatt opp i EU-nettverket EIP med "reference site"-status med 3 stjerner. UiA er lead
partner, men denne statusen er en anerkjennelse til hele Agder og baseres på en omfattende
søknad som beskriver samarbeid i nettverk, deltakelse i større internasjonale prosjekt der
kommuner i Agder, SSFH, næringsliv og UiA deltar. Det er blant annet etablert en
interkommunal regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi som er
forankret i Rådmannsgruppen for oppfølging av Regionplan Agder 2020. Søknaden peker
blant annet på Regionplan Agder 2020 som et viktig forankringspunkt med politiske vedtak og
administrativ oppfølging. Les mer her:
https://twitter.com/GOettingerEU/status/753535788093243392

