Referat

til godkjenning

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
Nestleder, Bjørn Ropstad
Leder Gro Anita Mykjåland/Anders Christiansen
Leder Helge Sandåker
leder Arnt Abrahamsen
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.
Tellef Inge Mørland, Randi Øverland, Jon Rolf Næss, Torunn Ostad, Åshild Bruun-

Gundersen

Sak/
kl.sl.

TEMA

Ansvar

39/17

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Vedtak:
Innkallingen godkjent u.a.

40/17

Terje
Damman

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agendaen godkjent u.a.

41/17

Godkjenning av referat fra møte 21.09.2017
Vedtak:
Referatet godkjent u.a.

42/17

HOVEDTEMA; KOMPETANSEREGIONEN AGDER



Terje Damman innleder
Tine Sundtoft presenterte aktuell statistikk for Agder når det gjelder høyere
kompetanse
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Terje
Damman







Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder presenterer arbeidet med regional
kompetansestrategi
Arnt Abrahamsen, Bjørn Ropstad, Helge Sandåker, Per Kristian Lunden og Gro
Anita Mykjåland presenterer status omkring kompetanse i respektive regionråd.
Eli Skaranger, Underdirektør ved UiA presenterte hvordan UiA over tid har jobbet
med å tilby desentraliserte studier og hvorda det nå tenkes og jobbes med
distriktsvennlige utdanningsløp.
Politisk debatt

Innspill som kom frem under debatten:













Er det mulig å samordne bestilling mellom regionrådene?
Dette er et viktig tema og må inn i revidert regionplan
Det blir viktig å få med fagskolenes rolle i forhold til kompetanseutviklingen
Det er viktig å gi honnør til UiA for hvordan de har jobbet over tid og ønsker å tilby
god utdanningsløp som er distriktsvennlige
Når vi får utdannet personale er det ikke bare den enkelte men hele kollegiet som
får et kompetanseløft
Det er viktig at arbeidet ikke stopper med gode planer og strategier men at det
bidrar til at reelle behov i distriktene møtes
Det er viktig med godt forarbeid
Planer må også inneholde finansieringsplan og prioritering
Det er gledelig å se at Agder er blitt flinkere til å bruke nasjonale midler
Det er for store forskjeller i kompetansenivå mellom kommunene i Agder og dette
skyldes ikke bare ressurser
Vi må styrke rådgivningsfunksjonen for yrkesvalg slik at den er oppdatert på næringog samfunnsliv og de reelle behovene for arbeidskraft
Det er også et spørsmål om hvor mye ungdommene skal påvirkes i valg av yrke

Vedtak
1. Sørlandsrådet ber fylkeskommunene koordinere regionrådenes behov for høyere
utdanning, inklusiv etter- og videreutdanning, opp mot UiA.
2. Arbeidet bør sees i sammenheng med Regional kompetansestrategi.
3. Sørlandsrådet følger opp saken våren 2018

43/17

Forberedelse til Sørlandstinget
Harald Furre går gjennom agenda til Sørlandstinget og dokumentet "Viktige saker for
Sørlandet 2017". Furre presiseres at dette dokumentet er en liste som består av saker
som er sentrale for Agder men at ikke alle sakene er politisk behandlet og/eller det er
enighet om. Det er viktig at dette er et levende dokument der saker som ikke lenger er
aktuelle fjernes og nye løftes inn.
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Møteplan 2018
Vedtak






Møtedatoer: 31. januar, 4. April, 13. Juni, 26.september, 17. oktober, 5. desember
Tidsramme: Dersom ikke annet er avtalt kl. 10.00 – 14.00
Plassering: Det tilstrebes at møtene plasseres i hele regionen.
Møteplan innarbeides i regionalt årshjul Agder-2018
Det innkalles til møtene gjennom kalenderen i Outlook
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Orienteringer
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Neste møte 23. November Lillesand, hotell Norge
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Prosess fylkessammenslåing, det jobbes med utlysning prosjektleder/fylkesrådmann
Prosess kommunesammenslåinger i Agder
o Nye Lindesnes: Ansatt prosjektleder Hans Stusvik, utlyst stilling til ny
rådmann.
o K3: Igangsatt 7 arbeidsgrupper og tilsatt prosjektledere, innspurt ansettelse
prosjektleder/ny rådmann, Tur til Danmark for å lære mer om
innbyggerinvolvering.
o Østre Agder regionråd. Ingen kommunesammenslåing men
kommunesamarbeidet i Østre Agder er evaluert og prosesserfaringer deles
gjerne.
Prosess revisjon Regionplan Agder 2020 v/ Manuel Birnbrich
Fusjon Agderforskning v/ Sissel Strikkert

Hovedtema: Levekårssatsing Agder (fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder
2020) Harald Furre og Per Kristian Lunden bidrar med å planlegge hovedtema.
Semesterplan vår 2018
Øvrige saker

Eventuelt
1. Utsatt sak 38/17 fra forrige møte 21.09. sak innmeldt av Arnt Abrahamsen:
Ny praksis i Kristiansand kommune: gratis busskort for studenter som melder flytting.
Øke ambisjonen til at Oslo blir et møtested der sentrlae personer møtes.
Arnt A. innleder saken, vi skal bygge et fylke, en landsdel, dette tiltaket var uheldig i
den fasen vi er nå med å bygge den nye landsdelen,
Harald F; Hovedhensikten er å tiltrekke seg studenter fra andre deler av landet.
Andre universitet i Norge gjør det samme og i flere andre land må studentene melde
flytting og bo i kommunene Universitetet er.
Kristiansand kommune skal evaluere dette til våren og vurdere ordningen på nytt.
Det er enighet fra alle regionene at dette gir et uheldig signal for studentene fra
Agderkommunene.
Er det mulig å koble sammen tog og buss og få en bedre kollektivløsning i et felles kort
Kunne denne saken være et eksempel på en sak som kunne være drøftet i
Sørlandsrådet i forkant av at saken ble behandlet i bystyret?
2. Ny folkehøyskole i Evje, folkehøyskolen helse, sak innmeldt av Bjørn Ropstad
Bjørn R innleder: Det har vært jobbet med denne saken over lang tid. Lokalt, regionalt
og nasjonalt. Målgruppen er ungdom som av helsemessige årsaker trenger et oplegg
som kobler skole, utvikling og livsmestring. Dette er unikt i Norge.
Enstemmig vedtak:
SørSørlandsrådet ser svært positivt på arbeidet med å etablere Folkehøgskolen HELSE
på Evje. Folkehøgskolen vil være et godt tilbud til ungdom som har behov for en endret
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livsstil. Sørlandsrådet støtter her en slik etablering og ber sentrale myndigheter
prioritere denne etableringen.
3. Kort informasjon om Statsbudsjettet v/ Harald Furre

4. Sørlandet i Oslo: ref utsendt notat.
Enstemmig vedtak
Sørlandsrådet slutter seg til opplegget som er skissert.
Møte heves kl 13.30
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