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

19.01.2017 kl. 10.30 – 12.00
Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg.
Tine Sundtoft

Møtedeltakere:

John Bergh, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland, Tallak Hoslemo,
Ole Petter Skjævestad, Bjørn Kristian Pedersen, Hans S. Stusvik, Sten Albert Resænen,
Vidar Torsø, Trond Aslaksen
Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Signe Sollien Haugå, Svein
Vangen, Kristian Råmundal, Ola Olsbu, Kenneth Andresen.

Invitert:

Sak:

01/17

Kim Øvland, leder av faggruppe klima

Tema:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling og agenda

Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Godkjennes u.a.

02/17

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 03.11.16

Tine
Sundtoft

Vedlegg 1: referat fra møtet 03.11.16
Forslag til vedtak:
Godkjennes u.a.

03/17

Fra strategisk notat klima til Veikart Agder, oppfølging av sak 20/16

Tine
Sundtoft

Vedlegg 2: kortnotat Veikart Agder
Presentasjon av utkast Veikart Agder v/ Kim Øvland, leder av faggruppe
klima.
Forslag til vedtak:



04/17

Rådmannsgruppen stiller seg bak foreløpig utkast til klimaveikart med
tilhørende formidlings-og forankringsprosess.
Saken forberedes til Sørlandsrådet 9. Juni.

Referat og orienteringssaker:



Tine
Sundtoft

Sørlandsrådet http://regionplanagder.no/om-oss/soerlandsraadet/
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05/17

Regionrådene
Faggruppene og RKG
Status og prosess folkehelsestrategien

Neste møte
Forslag til saker og plassering



06/17

Statistikk i Agder, kompetanse, ressurser og bruk
Ung-data undersøkelsen- resultater og videre oppfølging

Eventuelt

Vedlegg 1:

Referat

til godkjenning

Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:

03.11.2016 kl. 12.00 – 15.30
Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8
Tine Sundtoft

Til stede:

Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Tallak Hoslemo, Hans S. Stusvik, Sten Albert Resænen,
Trond Aslaksen, Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Signe Sollien
Haugå, Kristian Raamundal,
Harald Danielsen, Svein Skisland

Meldt forfall:
Deltok i møtet:

Tone Haraldsen, daglig leder i Regionalt forskningsfond (RFF) Agder
Harry Svendsen, samhandlingskoordinator Østre Agder kommunesamarbeid
Anne Karen Aunevik, virksomhetsleder Helse-og sosialsektoren, helsefremming og
innovasjon, Kristiansand kommune
Kjell Pedersen Riise, prosjektleder Grønne datasentre

Sak:

Tema:

Ansvar:

34/16

Godkjenning av innkalling og agenda

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Godkjennes u.a.
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35/16

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 06.09.16

Tine
Sundtoft

Vedlegg 1: referat fra møtet 09.06.16
Vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

36/11

Forskningsdrevet innovasjon: hva skal til og hvordan komme i gang?

Tine
Sundtoft

Tone Haraldsen, daglig leder i Regionale forskningsfond Agder innleder
 Virkemidler er nødvendige men ikke tilstrekkelige for forskningsbasert
innovasjon
 Østre Agder kommunesamarbeid deler sine erfaringer med å utforme
strategi for Forskning og Utvikling, ved Harry Svendsen,
samhandlingskoordinator i Kommunesamarbeidet Østre Agder
 Kristiansand kommune deler sine erfaringer med å etablere en egen
Forskning og utviklingsseksjon i avdeling for Helse og omsorg, v/ Anne
Karen Aunevik, virksomhetsleder i helse- og sosialsektoren "
helsefremming og innovasjon

Vedtak og videre oppfølging







37/16

Rådmannsgruppen takker for gode innledninger
Tone Haraldsen og Christiane Marie Ødegård inviterer seg inn til
regionrådene for samtaler omkring temaet: Hva skal til og hvordan
komme i gang med forskningsdrevet innovasjon. Før disse samtalene
anbefales regionrådene å konkretisere problemstillinger i sine kommuner
Rådmannsgruppen anbefaler å se på strukturen til regional
koordineringsgruppe ehelse og velferdsteknologi (RKG)også på andre
temaer
Det behov for å se hele Agder under ett når det gjelder struktur og behov
for samordning av ressurser
Saken kommer tilbake til Rådmannsgruppen etter at regionrådene har
hatt sine samtaler omkring temaet FoUoI
Tine
Sundtoft

Møteplan 2017
19. januar, 23. mars, 15.juni, 7.september, 23.november
Vedtak:



38/16

Rådmannsgruppen vedtar møteplan for 2017.
Innkalling til møtene sendes gjennom kalenderen i outlook

Temasaker våren 2017
Vedtak:


Rådmannsgruppen tilstreber å følge Sørlandsrådets semesterplan for
våren 2017
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39/16

I tilleg er det åpent for å melde inn saker fortløpende

Orientering- og referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.

Regionreform Agder v/ Tine Sundtoft
Aktuelt fra Regionrådene
Referat fra møte i Sørlandsrådet 13.10
Referatsaker fra faggruppene
Andre referatsaker

Vedtak:
Tas til orientering

40/16

Grønne datasentre i Agder
Presentasjon v/ prosjektleder for Grønne datasentre, Kjell Pedersen Rise
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering

41/16

Neste møte 19.01.
Sendes via kalenderen i outlook.

42/16

Evt:
Ingen saker meldt inn.

Vedlegg 2:

NOTAT TIL RÅDMANNSGRUPPEN Agder 2020
Sak: Fra strategisk notat klima til Veikart Agder
Dato: 19-01-2017
Saksnummer: 03/17
Saksbehandler: Inger N Holen

1. Scenario 2020 Klima: Høye mål- lave utslipp

1. KLI MA: høye mål – lave uts ipp
I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og
distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi, og tilrettelegging for
kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til kontinentet. Den eksportrettede
industrien i Agder fremstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når det gjelder
klimavennlige produksjonsprosesser, og effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet krav i
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alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. En stadig større andel av oppvarmingsbehovet
dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel, og utslippene av klimagasser fra
transportsektoren er redusert.

2. Bakgrunn
Det vises til sak 20/16 i Rådmannsgruppen. Basert på vedtak i Rådmannsgruppen ble det høsten
2016 gjennomført to rundebordskonferanser. Sentrale aktører fra det regionale partnerskapet ble
invitert for å gi innspill til anbefalinger i strategisk notat klima. Basert på tilbakemeldinger og innspill
fra de inviterte aktørene vil strategisk klimaarbeid i regi av regionplanen konverteres fra strategisk
klimanotat til Veikart Agder.
Veikart er et begrep som er tatt i bruk i Norge for ulike sektorer i næringslivet. Veikart Agder bygger
på ti prinsipper som er lagt til grunn for rapporten Grønn konkurransekraft, en bestilling fra
Regjeringen som grunnlag for hvordan Norge kan gjennomføre sine forpliktelser overfor EU når det
gjelder Paris-avtalen.
Gjennom å ta i bruk begrepet Veikart Agder føyer vi oss inn i rekken av et proaktivt arbeid for å nå
globale klimamål. Gjennom Veikartet vil Agder sette seg konkrete og målbare mål, jobbe
systematisk og faktabasert, og dermed bidra til å omstille landsdelen til det grønne skiftet. Det er et
strategisk retorisk grep å ta i bruk vedtatt nasjonal terminologi på dette området.

3. Gjennomføring
Endringen fra strategisk notat til Veikart innebærer en oppdatering av anbefalingene og å knytte dem til
prinsippene for Grønn konkurransekraft. Vi snakker her om hvem som gjør hva både på individ, gruppe og
samfunnsnivå. Utgangspunktet er at alle må bidra der de har en rolle. Faggruppe klima jobber i første
omgang med å tilpasse strategisk notat til veikart.
Videre er det behov for å etablere måleindikatorer på utvalgte områder. Det jobbes nå med å fremskaffe en
oversikt over hva som er tilgjengelig av eksisterende statistikk og hva som bør suppleres. Målet er at
statistikkportalen skal gi en oversikt som viser endringer og kan sammenligne utviklingstrekk både på
kommune- og regionnivå. På denne måten kan vi enkelt se om vi når målene.
Det er behov for å formidle dette arbeidet på ulike måter. Det er ønskelig å involvere ungdom gjennom en
skolekonkurranse der elevene skal illustrere Agder på vei mot det grønne skiftet og lavutslippssamfunnet.
Aktuelle skoler med kreative studieretninger er allerede kontaktet. Videre er det behov for å ha et profesjonelt
utrykk for Veikart Agder. Dette krever samarbeid med profesjonelle aktører og tanken er å invitere til en åpen
anbudskonkurranse. Design og utrykk vil tilpasses behov og skal prege arbeidet underveis.

4. Aktivitet- og fremdriftsplan
Aktivitet- og fremdriftsplan legges inn i handlingsplan for oppfølging av Regionplan Agder 2020,
perioden 2017- 2018
Tiltak 1.0 Klima: Høye mål- lave utslipp

Ansvar

Vår t
2017

Høst
2017

Konvertere strategisk notat til Veikart Agder
Etablere et regionalt datasett/KPI på klima

Faggruppe klima

X

X

Faggruppe klima og
statistikkportalen
Innhente tilbud på
ekstern bistand

X

X

X
X

X
X

Utforme grafisk profil og kommunikasjonsplan for
arbeidet
Forankre arbeidet i kommuner, regional stat og

Rådmannsgruppen i
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Vår
2018

Høst
2018

X

X

andre sentrale aktører i landsdelen.
Starte opp arbeidet med å rullere Regionplanen
Styrke samarbeidet med UiA gjennom etablerte fora
for studenter, ansatte, næringsliv og offentlige
aktører
Mobilisere slik at Agder tar en økt andel av
nasjonale og internasjonale prosjektmidler for
gjennomføring av forskning-, utvikling- og
innovasjonsprosjekt
Legge til rette for at smarte klima-tiltak
gjennomføres

samarbeid med
faggruppen.
Avklares og må sikre
bred involvering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krever samarbeid
Virkemiddelaktører

Ledere og
beslutningstakere

5. Anbefalinger




X

Rådmannsgruppen slutter seg til vedlagt notat
Arbeidet følges opp gjennom planer og budsjettarbeid
Notatet legges frem for Sørlandsrådet.
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