AGENDA
Møte i Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

10.11.16 kl. 10.00 – 13.30
Grimstad UiA, møterom Uglandsstuen
Tellef Inge Mørland

Innkalte
Medlemmer:
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen og opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad
Ordfører Harald Furre
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Per Kristian Lunden
Leder Jon Rolf Næss,
Leder Gro Anita Mykjåland
Leder Helge Sandåker
Leder Arnt Abrahamsen

Observatører:

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

Meldt forfall:

Terje Damman

Sak.

TEMA

Ansvar

48/16

Godkjenning av innkalling

Tellef
Inge
Mørland

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes u.a.

49/16

Tellef
Inge
Mørland

Godkjenning av agenda
Forslag til vedtak:
Agendaen godkjennes u.a.

50/16

Tellef
Inge
Mørland

Godkjenning av referat fra møte 13.10.2016
Referat fra møte i Sørlandsrådet 13.10.2016: vedlegg 1
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

51/16

Semesterplan våren 2017 og regionalt årshjul Agder 2017
Vedlegg 2 og 3
1

Tellef
Inge
Mørland

Innledning ved Tellef Inge Mørland
Forslag til vedtak:



52/16

Sørlandsrådet slutter seg til fremlagt skisse til semesterplan for våren 2017
Sørlandsrådet slutter seg til fremlagt regionalt årshjul 2017

Et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole

Tellef
Inge
Mørland

Vedlegg 4 og 5
Innledning ved Tellef Inge Mørland
Presentasjon av arbeidet i faggruppe utdanning v/ Svein Hansen, kommunalsjef i
Flekkefjord kommune/ leder av faggruppe Utdanning og Bernt Skutlaberg
fylkesutdanningssjef Aust-Agder
Forslag til vedtak:



53/16

Sørlandsrådet tar presentasjonen til orientering
Sørlandsrådet ønsker å sette utdanningsløpet inn i semesterplan for høsten 2017
og oppnevner xx til å følge saken.
Tellef
Inge
Mørland

Handlingsprogram 2017- 2018
Vedlegg 6

Forslag til vedtak:



54/16

Sørlandsrådet tar saken til orientering
Sørlandsrådet ber om at saken følges opp i neste møte

Etablering av ny kunstsamling, Kristiansand

Harald
Furre

Saken presenteres i møte
Forslag til vedtak
Sørlandsrådet tar saken til orientering

55/16

Tellef
Inge
Mørland

Evt.

Vedlegg 1, sak 50/16

REFERAT

til godkjenning

Møte i Sørlandsrådet
2

Dato/tid:
13.10.16 kl. 10.00 – 13.30
Møtested:
Strand hotell Fevik
Møteleder:
Terje Damman
Referent:
Inger N: Holen
Til stede:
Vest-Agder fylkeskommune:
Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Aust-Agder fylkeskommune:
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad
Kristiansand kommune:
Ordfører Harald Furre
Arendal kommune:
Ordfører Robert Cornels Nordli (til stede fra sak 45/16)
Østre Agder regionråd:
Leder Per Kristian Lunden
Setesdal regionråd:
Leder Jon Rolf Næss,
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Leder Gro Anita Mykjåland
Lindesnes regionråd:
Leder Helge Sandåker
Lister regionråd:
Leder Arnt Abrahamsen
Observatører:
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.
Meldt forfall:

Robert Cornels Nordli

Sak.

TEMA

Ansvar

35/16

Godkjenning av innkalling

Terje D

Enstemmig vedtak:
Innkallingen godkjent u.a.

36/16

Terje D

Godkjenning av agenda
Enstemmig vedtak:
Agendaen godkjent u.a.

37/16

Godkjenning av referat fra forrige møte 11.08.2016

Terje D

Enstemmig vedtak:
Referatet godkjent u.a.

38/16

Terje D

Nasjonal transportplan





Innledning v Terje Damman
Presentasjon av Sørlandets samferdselsløft v/ Trond Madsen NHO-Agder,
Presentasjon v/ Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS.
Fremlagt mandat og sammensetting av arbeidsutvalg for NTP

Vedtak:




39/16

Sørlandsrådet tar presentasjonene til orientering.
Sørlandsrådet slutter seg til sammensetting av arbeidsutvalg for NTP mot en
stemme, Randi Øverland.
Sørlandsrådet slutter seg til utkast til aktivitetsplan for NTP.

Pågående likestillingsarbeid i Agder, oppfølging av sak 19/16
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Innledning ved Terje Damman
Orientering om pågående likestillingsarbeid, ressurser og samarbeid mellom
sentrale aktører ved administrerende direktør UiA, Seunn Smith Tønnesen og
fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Enstemmig vedtak:



40/16

Sørlandsrådet ber om en årlig gjennomgang av likestillingsarbeidet i Agder.
Sørlandsrådet forutsetter et tett og konstruktivt samarbeid mellom
fylkeskommunene/kommunene og senter for likestilling i likestillingssaker

Politisk oppdateringstjeneste for Agder
Kort innledning v/ Terje Damman
Godkjent retningslinje, vedlagt
Enstemmig vedtak



41/16

Sørlandsrådet slutter seg til retningslinje for gjennomføring av politisk
oppdateringstjeneste for Agder med de presiseringene
Tjenesten evalueres våren 2017.

Forberedelse av pågående saker til Sørlandstinget
a) Fiberinfrastruktur
b) langtidsplan for forsvaret
c) fengsler til Agder
Enstemmig vedtak
Sørlandsrådet følger opp sakene i Sørlandstinget.

42/16

Jernbaneplattform Agder
Enstemmig vedtak:
Sørlandsrådet tar saken til orietering.

43/16

Konseptutvalgutredningen - Grenlandsbanen, vedlegg 8
Enstemmig vedtak:
Sørlandsrådet tar saken til orientering.

44/16

Møteplan for Sørlandsrådet 2017
2. februar,
6. april,
8. juni,
14. september
16. november
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Enstemmig vedtak:
Sørlandsrådet vedtar møteplan for 2017.

45/16

Status regionreform Agder
Innledning v/ Terje Damman og Tellef Inge Mørland
Enstemmig vedtak:
Sørlandsrådet tar saken til orientering.

46/16

Neste møte 10.11.2016 UiA Grimstad Uglandsstuen kl. 10.00- 13.00
Foreløpige saker









47/16

handlingsprogram Regionplan Agder 2020 perioden 2017- 2018
det sammenhengende utdanningsløpet, fra barnehage til og med videregående
utdanning- status
innovasjon og bærekraftig verdiskaping 2030
Strategi for forskning, utvikling og innovasjon
Nasjonal tranportplan
Oppfølging av pågående prioriterte saker
Statlige arbeidsplasser, etablering av nytt sekretariat
Kunstsiloen i Kristiansand

Eventuelt saker:
d) Meldt inn av Harald Furre



Ber om at kunstsiloen settes på agendaen til neste møte i Sørlandsrådet.
Orienterte om at Kristiansand kommune jobber med Kreativt Norge som er en
ny satsing i regi av Norsk kulturråd. Det er snakk om å etablere denne
virksomheten utenfor Oslo.

Enstemmig vedtak:
Kunstsiloen settes på agendaen i neste møte 10.11
e) Meldt inn av Randi Øverland:
Statsbudsjettet, finansiering av Universitet og Høgskoler. Det er innført ny
finansieringsmodell med virkning fra 2017. Basert på iverksatte tiltak ved UiA for å
møte næringslivets behov for omstilling, slår ny finansieringsmodell svært uheldig ut
for UiA.
Enstemmig vedtak:



Sørlandsrådet melder seg på til høringsmøte
Sørlandsrådet oppnevner Gro Anita Mykjåland til å delta dersom det blir aktuelt.
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Sak 51/16, vedlegg 2 (vedlegg 3, eget dokument i eposten)
Skisse til semesterplan for Sørlandsrådet våren 2017
Bakgrunn for saken:
Sørlandsrådet vedtok følgende i sitt møte 1.4.2016, sak 17/16: Organisering av arbeidet i
Sørlandsrådet:
 Semesterplan skal ligge til grunn for planlagte saker/hovedtema
Det er tre møter våren 2017: 2. februar, 6. april og 8. juni. Sørlandsrådet samordner regional politikk i
Agder innenfor disse to hovedkategoriene:
 bidra til å nå målene i Regionplan Agder 2020
 bidra til å løfte sentrale regionale problemstillinger opp mot nasjonale myndigheter
Hvert møte har et planlagt hovedtema i tillegg til saker som settes opp fortløpende. Hovedtemaene
planlegges vanligvis i dialog mellom medlemmer fra Sørlandsrådet, aktuelle aktører i det regionale
partnerskapet på Agder, og sekretariatet.
Semesterplanen beskriver hovedtemaene for møtene.

Hovedtema 2. februar: Kvinesdal, hotell Utsikten:
Forskningsregionen Agder i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv

Deltakere:
Sørlandsrådet og styret ved UiA samt inviterte gjester
Formål:

Økt dialog mellom Sørlandsrådet og styret ved Universitet i Agder har en egenverdi. Merverdien
knyttes opp til gjennomføring av Regionplan Agder 2020, strategi for Forskning, Utvikling og
Innovasjon i Agder 2015- 2030 og strategien til UiA 2016-2020; "Samskaping av kunnskap"





Felles kunnskapsgrunnlag: fakta om FoUoI i Agder, v/Forskningsrådets regionalansvarlige i Agder
Siren Markussen Neset.
Kort presentasjon av hovedelementene i strategiene v/ Tone Haraldsen og ?
"Samskapingsarena Agder" - en strategisk møteplass med UiA som vertskap for for diskusjon,
dialog og debatt omkring akademia og arbeidsliv i offentlig og privat sektor.
Når teori og praksis ikke stemmer, hvordan finner vi da veien videre gjennom samskaping?

Forberedelse:

Sørlandsrådet oppnevner 1-2 medlemmer som kan bidra i planleggingen av hovedtema
Gjennomføring:

Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog
Vedtak om videre oppfølging:

Avklares i møte
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Hovedtema 6. april, UiA, Grimstad, eller i Arendal:
Samhandlingsreformen i Agder, forventninger, erfaringer og muligheter
Deltakere:

Sørlandsrådet, Kommunenes strategiske samarbeidsorgan (KOSS)/Overordnet strategiske
samarbeidsorgan (OSS)/styret ved Sørlandet sykehus HF (avklares)
Formål:

Økt dialog og samarbeid har en egenverdi. Merverdien knyttes til gjennomføring av planverket
Regionplan Agder 2020. Dialogen har til hensikt å skape felles forståelse for hvordan
samhandlingsreformens intensjoner best kan realiseres i Agder. Dette omfatter konsekvenser for
innbyggernes helsetjenester som omfatter behandling, pleie og omsorg, økonomiske rammer
infrastruktur og tilgjengelig kompetanse.
Forberedelse:

Sørlandsrådet oppnevner 1-2 personer som kan bidra i planlegging av møtet
Gjennomføring

Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog
Presentasjon av statistikk; Demografi, Helseprofil for Agders befolkning, fremskrevet prognose 2030,
Barn, ungdom, voksen, eldre, somatikk og rus/psykiatri. Tilbud og etterspørsel, behandlingsforløp,
Rehabilitering, folkehelse og fokus på livsstilssykdommer. Levekår, sykdomsforekomst, folkehelse,
hva kan vi gjøre for å snu en negativ trend?
Vedtak om videre oppfølging

Avklares i møtet.

Hovedtema 8. juni:
Klima: høye mål- lave utslipp: omstilling til det grønne skifte
Deltakere:

Sørlandsrådet og "utvidet klimagruppe" (det regionale partnerskapet)
Formål:

Økt dialog og samarbeid har en egenverdi. Merverdien er å skape felles forståelse for hvordan Agder
kan nå ambisiøse mål og være en foregangsregion når det gjelder å skape nye løsninger som bidrar
til å nå nasjonale og globale klimamål.
Forberedelse:

Sørlandsrådet oppnevner 1-2 personer som kan bidra i planlegging av møtet
Gjennomføring:






Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog
Presentasjon av klimaregnskap for Agder v/ klimapartnere
Presentasjon av strategisk notat
Inviterte innledere:?

Vedtak om videre oppfølging: avklares i møte

Avklares i møte
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Semesterplan for høsten 2017 vedtas i aprilmøtet
Foreslår allerede nå at hovedtema i møtet 16. november koordineres med gründeruka 2017 omkring
temaet, kultur, reiseliv og stedsutvikling som drivkraft for kommersialisering og gründervirksomhet.
Dette må planlegges i tett dialog med programkomiteen for gründeruka 2017

Sak 54/16, vedlegg 4 (vedlegg 5, eget dokument i eposten)
Informasjon om arbeidet i Faggruppe utdanning 2015-2016
Arbeidsutvalg Faggruppe Utdanning november 2016

Sammensetting av faggruppe utdanning
Faggruppe utdanning er sammensatt av representanter fra ulike samarbeidsregioner i fylkene, de to
fylkeskommunene, fylkesmennene, KS og Utdanningsforbundet. Den enkelte region/fylkeskommune
oppnevner selv sin representant med varamedlem, og fastsetter selv valgperioden for sin
representasjon. Leder og nestleder velges blant medlemmene. Disse skal representere hvert sitt
fylke.

Organisering av arbeidet
Det er valgt et arbeidsutvalg som er koordinerende organ innad i forumet og bindeledd utad for
eksempel i forkant av møter mv.
Når det gjelder representasjon og forpliktelser er det bestemt følgende(møte i FU 15.10.15):
Det er viktig at de personene med koordineringsansvar (eks regionlederne) og de med avgjørelsesmyndighet
møter i FU og AU. Det er ønskelig at alle parter er representert med leder/direktør, evt med leder/direktørs
myndighet når de møter.
Det er viktig at de som møter tar med sakene tilbake til sine organisasjoner, og at de sørger for at oppsatte saker
forberedes i egne organisasjoner før møte i FU og AU.
Det har et sterkt fokus de siste 2 årene og knytte arbeidet i Faggruppe Utdanning tettere sammen med
prosessene ute i regionene, prosessene i Fylkeskommunene og Fylkesmannens utdanningsmøter.

Midtveisevaluering og revisjon av strategisk notat
I perioden våren 2015 – våren 2016 har Faggruppe Utdanning jobbet spesielt med Midtveisvurdering
til Regionplan 2020 og revidering av Strategisk notat. Dette arbeidet endte opp med en Midtveisvurdering vedtatt januar 2016 og revidert Strategisk notat vedtatt juni 2016.
Som en oppfølging av dette har Faggruppe Utdanning og Fylkesmannens utdanningsmøter høsten
2016 jobbet sammen med å prioritere konkrete fellestiltak fra Strategisk notat som en samlet region
ønsker å jobbe med de neste 2 årene.
Som et grunnlag for dette arbeidet er hovedpunktene( se punkt 5 i Strategisk notat) og
anbefalingene(se punkt 6) fra Strategisk notat gjennomgått på 2 utdanningsmøter. Forslag derfra skal
behandles i møte i Faggruppe Utdanning 29.11 og neste utdanningsmøte 09.12. Forhåpentligvis
ender dette opp i en enighet om felles fokus for arbeidet de neste 2 årene.
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Koordinering av utviklingsprosessene innenfor utdanningsfeltet
En viktig parallell prosess til evaluerings- og utviklingsarbeidet det siste halvannet året er å få
utviklingsprosessene innenfor utdanningsfeltet i Agder til å henge sammen. Det har derfor vært brukt
litt tid til å understreke:
 faggruppe utdanning som rolle som et representativt, strategisk organ,
 utdanningsmøtene sin rolle som faglige møtepunkt der alle er representert,
 viktigheten av at sakene drøftes lokalt ute i organisasjonene før de tas med tilbake,
 at de rette personene med beslutningsmyndighet deltar på de sentrale møteplassene.
Denne prosessen føler vi er i positiv utvikling.
Forslag til vedtak:



Sørlandsrådet tar presentasjonen til orientering
Sørlandsrådet ønsker å sette utdanningsløpet inn i semesterplan for høsten 2017 og oppnevner xx til å
følge saken.

Sak 53/16, vedlegg 6
Handlingsprogram for Regionplan Agder 2017- 2018
Bakgrunn for saken
Notatet beskriver prosessen og gir en oversikt over dokumenter som ligger til grunn for
handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2020 for perioden 2017- 2018.

Om prosessen
Handlingsprogram for Regionplan Agder 2020 forperioden 2017- 2018 legges frem til politisk
behandling i fylkestingene i februar 2017 etter behandling i fylkesutvalgene 31. januar.
Handlingsprogrammet legges frem for Sørlandsrådet 2. februar.
Regionale planer skal, i henhold til Plan- og bygningsloven, ha et handlingsprogram som beskriver
hvilke tiltak som skal gjennomføres. I tillegg til tiltak for kommende periode beskrives status for
gjennomføring av forutgående periode.
Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt juni 2015, og da for perioden høst 2015 og hele 2016.
Handlingsprgram for 2016 inkluderer regionale planer, strategier og strategiske notat som bidrar til å
nå målene i Regionplan Agder 2020. For handlingsprogrammet perioden 2017 – 2018 inkluderes
også vedtatt regional planstrategi for Agder, perioden 2016- 2020

Oversikt over dokumenter som ligger til grunn for handlingsprogrammet
Under beskrives er en tematisk oversikt over aktuelle planer og strategier for Agder som inngår i
planverket for Regionplan Agder 2020 og som ligger til grunn for handlingsprogrammet.
Dokumentene finnes på regionplanens hjemmeside under fanen planer og strategier:
http://regionplanagder.no/planer-og-strategier/


Klima Høye mål - lave utslipp
o Strategir for ladeinfrastruktur
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o Strategi for Grønne datasentre
o Strategisk notat klima
Det gode livet- Agder for alle
o Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027*
o Det utarbeides en regional strategi for folkehelse i 2017 **
Utdanning – verdiskaping bygd på kunnskap
o Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping 2015- 2030*
o Strategi for reiseliv, Besøk Agder 2030
o Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, FoUoI Agder 2030
o Strategisk notat utdanning
o Det skal utarbeides en regonal kompetansestrategi **
Kommunikasjon- De viktige veivalgene
o Regional transportplan Agder 2015- 2027 (aktivitetsplan for NTP utgjør her handlingsdelen)
o Strategiplan for trafikksikkerhet, Agderfylkene 2014- 2017
Kultur- Opplevelser for livet
o Strategisk notat utdanning
Andre planer og strategier
o Internasjonal strategi

* Planer med egne handlingsprogram
** Planer som er vedtatt i regional planstrategi og som skal utarbeides i perioden

Føringer for handlingsprogrammet perioden 2017- 2018
Regionplan Agder 2020 skal rulleres i 2018 og da forlenges til 2030. Dette arbeidet starter i 2017
med en gjennomgang av hvert kapittel. Gjennomgangen baseres på oppdatert kunnskapsgrunnlag
regionalt, nasjonalt og internasjonalt med tilhørende statistikk og utfordringsbilde.
Det blir også viktig å avklare hvordan resultater skal måles.
Sørlandsrådet vil være sentral i arbeidet både i forhold til å forankre arbeidet i kommunene på Agder
og ved å bidra til å gi innspill underveis i prosessen. Det blir også viktig for Sørlandsrådet å bidra med
innspill for økt samarbeid og samordning mot det regionale partnerskapet og forankring i ordinær drift
i kommunene.
Organisering av rulleringsarbeidet avklares i behandlingen av saken som legges frem for
fylkestingene.
Forslag til vedtak:




Sørlandsrådet tar saken til orientering
Sørlandsrådet ber om at saken følges opp i neste møte
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