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

12.10.17 kl. 10.00 – 14.00
Kristiansand Scandic Bystranda
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:
Observatører:
Meldt forfall:

Fylkesordfører Terje Damman og Nils Harald Rennestrøm
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand
Ordfører Harald Furre
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Per Kristian Lunden
Leder Bjørn Ropstad
Leder Gro Anita Mykjåland
Leder Helge Sandåker
leder Arnt Abrahamsen
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.
Tellef Inge Mørland,Randi Øverland, Torunn Ostad, Åshild Bruun-Gundersen

Sak/
kl.sl.

TEMA

Ansvar

39/17

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes u.a.

40/17

Terje
Damman

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

41/17

Godkjenning av referat fra møte 21.09.2017 (vedlegg 1 og 1a)
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

42/17

HOVEDTEMA; KOMPETANSEREGIONEN AGDER (vedlegg 2)



Terje Damman innleder
Siren Marcussen Neset; Forskningsrådets regionale representant i Agder
presenterer aktuell statistikk for Agder når det gjelder høyere kompetanse
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Terje
Damman






Kirsten Borge; Regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune presenterer Nasjonal
kompetansestrategi og arbeidet med regional kompetansestrategi Agder
Styreledere i regionrådene: Regionvise kompetansestrategier: Hvor trykker skoen?
Representant fra UiA deltar under saken og vil gi en status om hvordan UiA følger
opp saken fra fellesmøte med UiA-styret, februar 2017
Politisk debatt

Konklusjon og videre arbeid

Ca.
11.30

Lunch

Sak 42/17 fortsetter dersom behov

43/17

Forberedelse til Sørlandstinget

44/17

Møteplan 2018
Datoer
31. januar, 4. April, 13. Juni, 26.september, 17. oktober, 5. desember
Møtetid, dersom ikke annet er avtalt
kl. 10.00 – 14.00
Møtested, dersom annet ikke er avtalt
UiA, campus Grimstad, Uglandsstuen
Forslag til vedtak



45/17

Orienteringer





46/17

Sørlandsrådet slutter seg til foreslåtte møteplan for 2018.
Møteplan innarbeides i regionalt årshjul Agder-2018

Prosess fylkessammenslåing
Prosess kommunesammenslåinger i Agder
Prosess revisjon Regionplan Agder 2020
Andre orienteringssaker

Neste møte 23. November Lillesand, hotell Norge
Hovedtema: Levekårssatsing Agder (fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder 2020)
 Semesterplan vår 2018
 Øvrige saker

47/17

Eventuelt
1. Utsatt sak 38/17 fra forrige møte 21.09.
Innmeldt fra Arnt Abrahamsen:
Ny praksis i Kristiansand kommune: gratis busskort for studenter som melder flytting.
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Vedlegg 1

REFERAT

utkast

Møte i Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent:
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:
Meldt forfall:
Forfall:

21.09.17 kl. 10.00 – 14.00
Grimstad, Campus UiA, møterom Uglandsstuen
Terje Damman
Inger N Holen
Fylkesordfører, Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesordfører, Tellef Inge Mørland
meldt forfall
Ordfører Robert Cornels Nordli (til stede fra sak 34/17)
Leder, Per Kristian Lunden
Leder, Jon Rolf Næss
vara for leder, Anders Christiansen
meldt forfall
Leder, Arnt Abrahamsen
Tine Sundtoft, Eva Berglund Åsland, Ola Olsbu, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.
Helge Sandåker, Torunn Ostad, Gro Anita Mykjåland, Arild Eielsen, Jan Inge Tungesvik
Åshild Bruun-Gundersen

Sak

TEMA

Ansvar

31/17

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

32/17

Terje
Damman

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agenda godkjent u.a.

33/17

Godkjenning av referat fra møte 09.06.2017

Vedtak:


Referatet godkjennes u.a.



Oppfølging fra forrige møte
o Tine Sundtoft informerer om at Veikart Agder har fått 1 mill kr i
klimasatsmidler. Det jobbes videre med Veikart Agder og partnere er invitert
til en rundebordskonferanse 11. oktober
o Leder minner om at det er viktig å prioritere møtene i Sørlandsrådet.
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Terje
Damman

34/17

Hovedtema Digitalisering



Kjell Pedersen Rise inleder saken og peker på at digitalisering er godt forankret i
Regionlan Agder 2020. Da sa vi: "Først på den digitale motorvei"- men hvordan er
situasjonen i dag?
Foredrag ved ved Harald Wium Li, analytiker ved Analysys Mason

Se presentasjon fra foredraget her: lenke
Hovedmomenter i foredraget:
 Statistikk fra World economic forum viser at Norge ligger i verdenstoppen når det
gjelder bruk av internett og andel av befolkningen som har smartphone.
 Hvilke utfordringer står vi ovenfor når det gjelder digital infrastruktur og hvilke grep
kan Agder ta?
 Historien viser at det har vært regionale pådrivere i Agder med et engasjement og
ambisjoner for utvikling av bredbånd i hele regionen
 Hva er norsk politikk for utvikling av digital infrastruktur i dag og hva forstår vi
egentlig med begrepet bredbånd? Svenskene sier at bredbånd = fiber!
 Den Norske modellen og Agders ambisjoner. Vi må finne en regional løsning som
passer inn i den Norske modellen.
 I dag er det store forskjeller på bredbåndshastighet mellom sentrale strøk og
distriktene
 Vi er avhengige av å få til høyere kapasitet billigere
 Kan vi lære noe av det som skjer ute i verden og peker på Silicon Valley og
Nederland. Peker på viktigheten av et godt samarbeid med Universitet, tiltrekke seg
en haug med "flinke gærninger" nerder, viktige nasjonale og internasjonale
prosjekter og effektive og visjonære ledere
 Hvordan kan vi oversette dette til Sørlandet
 Det blir viktig å forstå, beskytte og ta vare på internett
 Internett er verdens beste maksin for innovasjon
Innspill fra Sørlandsrådets medlemmer:
 Interssant og lærerikt, Når det gjelder organisering og skala har vi hatt god nytte av
det arbeidet Kjell har gjort, vi må bruke bruke innkjøpsmakten, i dag gjøres det
rotete, det er avgjørende for Agder å få tilgang til mørk fiber, ehelse krever stabil og
robust dekning i hele Agder og vi må jobbe sammen med UiA. Hva skal til for at det
bikker fra at digitalisering i dag forsterker sentralisering til at det i fremtiden
stimulerer desentralisering?
 Hvordan kan dette oversettes til Sørlandet? Electric City Agder, bruke
kraftoverskuddet selv, er vi rigget i tråd med våre ambisjoner? Hvordan bidra til en
konkret utbygging og hvordan posisjonerer vi oss. Er det slik at Agder er på plass
eller er dette nå overlatt til kommunene? Er det en dialog med UiA omkring dette. Er
de klare til å ruste opp sin satsing?
 Kjell P Rise kommenterte: Tilgang til mørk fiber er kritisk faktor. Når vi ser på kartet
er signalene at sørlige deler av Norge er svært interessant: Når det gjelder
bredbåndsdekning i Agder er vi ikke ferdige. Det er i dag for store variasjoner
mellom kommunene i Agder. Det er også for store variasjoner i forhold til
engasjement fra kommunene og det kan være ulike årsaker til dette. En forklaring
kan være at Fylkeskommunene over tid har tatt et stort koordinerende ansvar og
dette har bidratt til at kommunene har tatt dette for lite alvorlig. I dag må hver enkelt
kommune søke og er dette optimalt? Bør fylkeskommunene ta en koordinerende
rolle her? I dag oppleves ordningen byråkratiserende.Det kan vurderes ulike
modeller. Erfaringene våre er gode med et felles ansvar for digital infrastruktur slik
DDA prosjektet ble gjennomført.
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Konklusjon og videre oppfølging
Basert på tilsendt notat, presentasjon, innspill og det pågående arbeidet, legges det
frem et skisse til pilotprosjekt for Sørlandsrådet. Saken følges opp i første møte 2018.

35/17

Forberede saker til Sørlandstinget 13. oktober
Robert Cornels Nordli innleder


Gjennomgang og oppdatering av tilsendt p.p. presentasjon.

Vedtak
Sørlandsrådet slutter seg til revidert presentasjon; Viktige saker for Sørlandet

36/17

Orienteringer
 Prosess fylkessammenslåing
Første møte i fellesnemda, Arild Eielsen er tilsatt som midlertidig prosjektleder. Fast
prosjektleder utlyses snarlig.
 Prosess kommunesammenslåinger i Agder:
o Lister: Lyngdal Audnedal, ansatt prosjektleder. Det er diskusjon omkring
regionstruktur og interkommunal barneverntjenesten
 Oppstart revisjon av Regionplan Agder 2020:
o Manuel Birnbrich er prosjektleder og arbeid med planprosess er startet opp
 Master i kystsoneøkologi v/ Frank Reichert
Drøm om ny blå vekst i regionen, mulig en ny klynge, hvilken rolle har uiA i denne
prosessen. Mange kompetansemiljø i regionen. Det er et ønske om å etablere en ny
master i kystsoneøkologi og denne må tilpasses bachelorutdanningen. Masteren som
planlegges er toårig der det første året er teori mens det andre året er inovasjon og
studentene skal være ute i næringen og jobbe med prosjekt: Flere partnere er inne
blant annet havforskningsinstituttet og NIVA. Saken skal behandles i UiA-styret 18.
Oktober og det er viktig med støtte fra regionen. Vi må bidra til å sikre at regionen får
den kompetansen som denne satsingen trenger. Initiativet til en ny næringsklynge må
komme fra næringen selv og det kreves samarbeid med akademia for å oppnå
arenastatus. Saken legges frem for begge fylkesutvalgene og Sørlaandsrådet vil slutte
seg til en støtteerklæring. Sekretariatet følger opp saken.

37/17

Neste møte 12. Oktober, Bystranda kl. 10.00- 14.00
Foreløpige saker
 Hovedtema i neste møte er: Kompetanseregionen Agder.
 Status oppfølging av prioriterte saker fra dialogmøte med UiA i februar
 Forberedelse til Sørlandstinget
 Møteplan 2018
 Sak 38/17
 Evt
Møte 23.november Lillesand kl. 10.00- 14.00



Hovedtema Levekårssatsing Agder. Denne delen blir fellesmøte med
Rådmannsgruppen Agder 2020.
Semesterplan vår 2018
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38/17

Oppfølging av aktuelle saker

Eventuelt
Innmeldt fra Arnt Abrahamsen:
Ny praksis i Kristiansand kommune: gratis busskort for studenter som melder flytting.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte grunnet at Harald Furre ikke er til stede.

Takk for godt samarbeid og lykke til på Stortinget
Terje Damman takket Tellef Inge Mørland for godt samarbeid og ønsket lykke til med
nye oppgaver på Stortinget. Damman overrakte en blomst på vegne av Sørlandsrådet.
Møtet ble hevet kl. 13.25

Vedlegg 1a tekst til støtteerklæring

Støtteerklæring for etablering av masterprogram i Kystsoneøkologi ved Universitetet i Agder
Sørlandsrådet er kjent med at Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, ønsker å etablere et nytt
masterprogram i kystsoneøkologi fra 2018.
Sørlandsrådet er meget tilfreds med denne satsingen og støtter helhjertet opp om den. Utdanning på masternivå vil bidra
til et kompetanseløft og dermed styrke Agders posisjon som ledende innen kystbasert blå vekst. Universitetet er navet for
forskning, utvikling og innovasjon i Agder og et masterprogram vil kunne være en drivkraft for videreutvikling i tett dialog
med etablerte samarbeidspartnere.
Masterprogram i kystsoneøkologi vil også være et viktig signal på at Agder har ambisjoner innenfor en fremtidsrettet
næring og at regionen vil videreutvikle våre naturgitte fortrinn gjennom kompetanse på høyere nivå.
På vegne av Sørlandsrådet:
Leder:
Terje Damman
Fylkesordfører Vest-Agder

Nestleder:
Tellef Inge Mørland
Fylkesordfører Aust-Agder

Vedlegg 2

Kompetanseregionen Agder
Organ: Sørlandsrådet
Dato: 12.10.2017
Saksnummer: 42/17, vedlegg 2
6

Saksbehandler: Inger Holen

1. Bakgrunn for saken
1. 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.

I henhold til vedtatt semesterplan er kompetanse hovedtema på møtet 12. oktober.
Denne saken er også en direkte oppfølging av dialogmøte med UiA-styret i februar der distriktsvennlige
utdanningsløp var et av punktene som ble fremmet av Sørlandsrådet.

2. Hovedelementene
Hovedelementene i denne saken er:



Presentasjon av aktuell statistikk for Agder, sammenlignet med resten av landet
Orientering om nasjonal kompetansestrategi og prosessen med å utforme regional kompetansestrategi
i Agder

-

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 (2017) VOX




Utfordringsbilde fra regionrådene, presentert ved styrelederne
Politisk debatt og konklusjon om videre arbeid

Representant fra UiA vil delta under saken.
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