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

02.02.17 kl. 10.00 – 14.00
Kvinesdal Hotell Utsikten
Terje Damman

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

Fylkesordfører Terje Damman 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.

Dialogmøte med UiA-styret kl. 10.00 – 12.30
Velkommen ved leder av Sørlandsrådet, Terje Damman.
Kort presentasjonsrunde
 Ny strategi Samskaping av ny v/ Frank Reichert
 Regionplan Agder 2020 status og rullering av planen v/ Tine Sundtoft.
 Aktuelle tema spilt inn fra Sørlandsrådet
o Distriktsvennige utdanningsløp
o Ehelse og velferdsteknologi
o Næringsutvikling basert på kraftoverskudd
o MIL
 Aktuelle tema spilt inn fra UiA- styret,
o Råd for samarbeid med arbeidslivet v/Seunn Smith Tønnesen
o 4i- helse
o MIL
 Dialog omkring innspilte tema
Oppsummering og videre samarbeid v/ Terje

Møte i Sørlandsrådet

Sak.

TEMA

01/17

Godkjenning av innkalling

Ansvar
Terje
Damman

Forslag til vedtak:
1

Innkallingen godkjennes u.a.

02/17

Terje
Damman

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

03/17

Terje
Damman

Godkjenning av referat fra møte 10.11.2016
Referat fra møte i Sørlandsrådet 10.11.2016: vedlegg 1
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

05/17

Forberedelse til Sørlandstinget 24. Mars

06/17

Orienteringssaker
 Orientering fra NTP- utvalget, Agders hovedprioriteringer mot NTP, se lenke
o http://regionplanagder.no/media/6528285/Agders-hovedprioriteringer-iNTP-frem-mot-2029-til-soerlandsraadet-020217.pdf
 Politisk oppdateringstjeneste
 Innspill fra Østre Agder, vedrørende nye E-18
 Andre orienteringssaker

07/17

Neste møte 07.04





08/17

Oppfølging handlingsprogram sak 53/16
o handlingsprogram VINN
o Folkehelsestrategi
Oppfølging sak 55/16 a, nasjonale toppsaker
Orientering v/ Nye Veier AS
Andre saker

Eventuelt

2

Referat

til godkjenning

Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent:
Til stede
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Setesdal regionråd:
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Observatører:

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

Meldt forfall:

Terje Damman, Arnt Abrahamsen, Randi Øverland og Per Kristian Lunden

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen og Nils Harald Rennestraum
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad
Ordfører Harald Furre
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Jon Rolf Næss,
Leder Gro Anita Mykjåland
Leder Helge Sandåker
Nestleder Jan Sigbjrørnsen
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Jan Inge Tungesvik.

Sak.

TEMA

Ansvar

48/16

Godkjenning av innkalling

Tellef
Inge
Mørland

Enstemmig vedtak:
Innkallingen godkjent u.a.

49/16

Tellef
Inge
Mørland

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

50/16

Tellef
Inge
Mørland

Godkjenning av referat fra møte 13.10.2016
Enstemmig vedtak
Referatet godkjent u.a.

51/16

Semesterplan våren 2017 og regionalt årshjul Agder 2017
Innledning ved Tellef Inge Mørland
Enstemmig vedtak:



Sørlandsrådet slutter seg til fremlagt skisse til semesterplan for våren 2017.
Sørlandsrådet oppnevner medlemmer som bidrar til å planlegge temamøtene
sammen med sekretariatet
o 2.2: strategisk dialogmøte med UiA-styret, Gro Anita Mykjåland
3

Tellef
Inge
Mørland



52/16

o 7.4: strategisk dialogmøte samhandling helse og folkehelse, Helge Sandåker
o 9.6 strategisk notat klima, Jon Rolf Næss
Sørlandsrådet slutter seg til fremlagt regionalt årshjul med juster møteplan for
Sørlandsrådet 2017
o Møteplan Sørlandsrådet 2017: 2.2. , 7.4. , 9.6. , 21.9. , 12.10. , 23.11.

Et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole

Tellef
Inge
Mørland

Innledning ved Tellef Inge Mørland
Presentasjon av arbeidet i faggruppe utdanning v/ Svein Hansen, kommunalsjef i
Flekkefjord kommune og leder av Faggruppe utdanning:
Faggruppe utdanning skal bidra til å operasjonalisere og bidra til å nå målene i
Regionplan Agder 2020. Arbeidet er er nå inne i tredje fase. Fasene en og to har pekt ut
satsingsområdet og fokusert på organisering av arbeidet. Fase tre har fokus på
gjennomføring og sikre sammenhengene mellom nivåer og aktører.
Erfaringen tilsier at kunnskapsgrunnlaget for å iverksette de riktige tiltakene og arbeide
der det er størst muligheter til å bidra til faktiske resultater er avgjørende. Dette er
årsaken til at strategisk notat har pekt på et nytt hovedsatsingsområde i tillegg til
læringsutbytte, læringsmiljø og gjennomføring.
Det nye punktet er ledelse og kompetanse. Det er store forskjeller mellom kommunene
når det gjelder skoleresultater. Strategisk kompetanse og lederskap hos skoleiere er
viktig og omfatter både politisk og administrativt nivå.
Innspill fra Sørlandsrådet:
 Det er viktig at arbeidet konsentreres, koordineres og forankres administrativt og
politisk
 Tiltak for å styrke kvalitet i hele utdanningsløpet er en viktig faktor for arbeidet med
levekår i Agder.
 Koblingen mellom det administrative og politiske skoleeiernivået må styrkes
 Hva er årsaken til at UiA ikke legger til rette for regionens behov for distriktsvenning
utdanning, etter og videreutdanning?
 Det er viktig å inkluderer fagskolene i etter- og videreutdanningstilbud
 Dialogmøtene mellom Aust-Agder fylkeskommune og kommunene er viktige og bør
videreføres
Enstemmig vedtak:
 Sørlandsrådet takker for en interessant presentasjon
 Sørlandsrådet vil ta opp utfordringen omkring distriktsvennlige utdanningstilbud i
møte med UiA- styret 2.2.
 Utdanningsløpet settes inn i semesterplan for høsten 2017
 Sørlandsrådet oppnevner Torunn Ostad til å følge saken.
Handlingsprogram 2017- 2018
Tellef
Inge
Mørland

53/16

Enstemmig vedtak:

54/16



Sørlandsrådet tar saken til orientering



Sørlandsrådet ber om at saken følges opp i neste møte

Etablering av ny kunstsamling, Kristiansand
4

Harald
Furre

Harald Furre, orienterte om kunstsamlingen som er gitt som en gave fra Nicolay Tangen
til Kristiansand kommune:
Samlingen omfatter ulike kunstutrykk og er estimert til en verdi tilsvarende 200- og 300
millioner kroner.
Dette er en stor mulighet til å etablere et landemerke for kunst i Agder med en
kulturakse omkring Odderøya. Plassering av kunstsamlingen, som blir en del av
Sørlandets kunstmuseum, er vedtatt lokalisert rundt de gamle siloene på Silokaia. Det
er utlyst en arkitektkonkurranse og vinneren offentliggjøres 20. Desember 2017. Det er
nå 6 aktuelle finalister som konkurrerer.
Ambisjonen er åpning av nytt bygg i 2020. Det jobbes med finansieringsmodeller og det
jobbes for å sikre driftsmidler over statsbudsejettet fra 2018.
Enstemmig vedtak
Sørlandsrådet tar saken til orientering.

55/16

56/16

Evt.
a. Innmeldt fra Harald Furre: Oppfølging av sak fra Fevik; Sørlandsrådet må
fornye en komplett liste med satsingsområder som krever bred mobilisering opp
mor nasjonale myndigheter. Saken "Nasjonale toppsatsinger" følges opp i neste
møte.
b. Innmeldt fra Jon Rolf Ness:Resultatet av forsvarets langtidplan er nedleggelse
av Kjevik. Dette er en sak Agder har jobbet tverrpolitisk med og som vi ikke vant.
Hva kan vi lære av dette og hvordan kan vi bli enda bedre i saker der vi utfordret
nasjonalpolitiske prosesser? Saken settes på agendaen til neste møte der
Sørlandsrådet
c. Innmeldt av Tellef Inge Mørland: Det er foreslått en endring av organisering av
Regionale forskningsfond.Endringer omfatter regionalt styre og sekretariat. Nytt
forslag innebærer at forskningsrådet sentralt håndterer bestillingsbrevet fra
fylkestingene og at regionalt nivå ikke videreføres. Mørland opplyser til denne
saken at han selv og Inger Holen sitter i styre til regionalt forskningsfond Agder.
Det sendes ut informasjon om dette og forslag om at Sørlandsrådet slutter seg til
at denne delen av virksomheten videreføres i henhold til dagens ordning.
Neste møte:
Neste møte er 2. februar Kvinesdal, hotell Utsikten.
Saker til neste møte
 Temasak er samarbeid med Universitetet
 Oppfølgingssaker i henhold til referat
 NTP
 Eventuelt
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Tellef
Inge
Mørland
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