AGENDA
Møte i Sørlandsrådet og fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

23.11.17 kl. 10.30 – ca. 14.30
Lillesand, hotell Norge
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 Randi Øverland
Fylkesordfører Gro Bråten og 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
Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.

Del 2: Medlemmer av Sørlandsrådet og Rådmannsgruppen Agder 2020 m/ inviterte bidragsytere

Del 1 - Ordinært møte i sørlandsrådet, kl. 10.30- 11.00

Sak

TEMA

Ansvar

48/17

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes u.a.

49/17

Terje
Damman

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

50/17

Godkjenning av referat fra møte 12.10.2017 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

51/17
Valg:
1

Terje
Damman

Ny fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten, tiltrer Sørlandsrådet
Sørlandsrådet velger leder og nestleder med virkning fra 01.01.2018
Vedtak

52/17

Semesterplan våren 2018 (vedlegg 2)
Forslag til vedtak
Sørlandsrådet slutter seg til vedlagt skisse til semesterplan, justert med innspill som
fremkom i møtet

53/17

Orienteringssaker




54/17

Prosess fylkessammenslåing
Prosess kommunesammenslåingen
Gjennomføring av

Neste møte: 31. Januar: Arendal, hotell Tyholmen




55/17

Valgt hovedtema
Revisjon av regionplan Agder 2020
Øvrige innmeldte saker

Evt.

Del 2: Fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder 2020: kl. 11.00 – ca.14.15
Tema: Helhetlig og langsiktig levekårssatsing Agder
Debattinnlegg:
Leder
Sørlandsrådet
Programleder
Levekårssatsing
Agder
Leder
Faggruppe
utdanning
fylkesdirektør
NAV Aust-Agder
Ass. fylkesdirektør
NAV Vest-Agder

Terje Damman

Velkommen og kort innledning

Kristin T
Andresen

Status levekårsatsing Agder
Grunnpilaren for et godt liv legges i utdanningen- Er vi på sporet?
Norge har mange virkemidler, virker de og hvordan kan de evt.
virke enda bedre?

2

Roar Aaserud
Hilde Høynes
Viggo Hannås

Leder av
Eierskap og forankring i kommunene, hva betyr egentlig det?
Rådmannsutvalget
KS-Agder
Levekår som politikkutforming, hvordan gjør vi det?
Styreleder i
Østre Agder

Svein G Skisland
Per Kristian
Lunden

Lunch:

12.00 – 12.45
Rundebordskonferanse:
12.45- ca.14.00: Ledes av Tine Sundtoft; leder Rådmannsgruppen Agder 2020

Oppsummering:
Vedlegg 1.

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

Godkjenning av agenda
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Terje
Damman

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
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
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Terje
Damman

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.

44/17

Møteplan 2018
Vedtak






45/17

Orienteringer






46/17

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

Neste møte 23. November Lillesand, hotell Norge




47/17

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

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.
5

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
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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Vedlegg 2:

Notat til sak 52/17

Skisse til semesterplan for Sørlandsrådet våren 2018
Bakgrunn for saken:
Oppfølging av vedtak i Sørlandsrådet 1.4.2016, sak 17/16: Organisering av arbeidet i Sørlandsrådet:



Semesterplan skal ligge til grunn for planlagte saker/hovedtema
Sørlandsrådet skal:
o bidra til å nå målene i Regionplan Agder 2020
o bidra til å løfte sentrale regionale problemstillinger opp mot nasjonale myndigheter
Sørlandsrådet har vedtatt tre møter våren 2018: 31. januar, 4. april og 13. juni.
Hvert møte skal ha har et planlagt hovedtema, i tillegg til sakene som settes opp fortløpende.
Hovedtemaene planlegges vanligvis i dialog mellom medlemmer fra Sørlandsrådet, aktuelle aktører i
det regionale partnerskapet på Agder, etablerte faggrupper og sekretariatet.
Semesterplanen beskriver hovedtemaene.

Hovedtema 31. januar eller 4. april.
Kultur: Oppfølging av visjon 2020 og saker til nasjonale myndigheter


Nye oppgaver nye muligheter (innspill fra ekspertutvalget)



Kulturisme som døråpner til økt verdiskaping i Agder

Visjon 2020 i Regionplan Agder
I 2020 er det regionale kulturlivet preget av mangfold og skaperkraft. Det er skapt en rekke nye arbeidsplasser i
kulturbasert næring. kultursatsingen har skapt trivsel, styrket den regionale identiteten og bidratt til å gjøre landsdelen
enda mer attraktiv. Regionale kulturbygg i landsdelen har gitt betydelige ringvirkninger i forhold til både utvikling og
livskvalitet. Festivalmangfoldet i Agder er større enn noensinne, samtidig som de største musikkfestivalene har blitt
nasjonale begivenheter med helårsdrift og god økonomi. De regionale museumssatsingene har ført til markert
publikumsvekst. kultur- og idrettsliv har gode vilkår, blant annet gjennom nye og moderne anlegg en rekke steder i
regionen.

Mulighetsbildet- stikkord
 Kultur i et regionalt perspektiv
o Uthavn-prosjektet og den immaterielle kulturarven i Setesdal
o Kulturhusene våre, deling og spredning av ressurser
 Kultur for hvem?
o Publikum og kommersielle aktører
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o
o
o

Innbyggere og sårbare grupper, kultur og levekår
Kultur i et internasjonalt perspektiv, inkludering og mangfold
Kultur i et næringsperspektiv: verdiskaping og turisme

Deltakere: Sørlandsrådet med inviterte bidragsytere og evt. gjester:
Forslag til bidragsytere/tema:

1. Jon P- Knudsen: medlem i ekspertutvalget som skal foreslå nye oppgaver til regionalt
folkevalgt nivå, han vil dele sine tanker om hvordan Agder kan løfte kultursatsingen.
2. Hans Antonsen. Administrerende direktør i Kilden.
a. Kilden som regional drivkraft.
b. Målgrupper og besøkstall
c. Kilden som verksted for dialog og inkludering.
3. Reidar Fuglestad: leder av samarbeidsrådet for kultur og reiseliv
a. Kulturisme i Agder, muligheter og utfordringer
Forberedelse: Sørlandsrådet oppnevner 1-2 medlemmer som kan bidra i planleggingen av saken
(au)
Gjennomføring: Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog eller politisk
verksted
Vedtak om videre oppfølging: Avklares i møte

Hovedtema 4. april eller 13. juni, Levekår
Oppfølging av vedtaket i Sørlandstinget og sak som løftes til nasjonale myndigheter

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing Agder i et partnerskap mellom stat, fylke og kommune:
Forberedelse:
Sørlandsrådet oppnevner 1-2 personer som kan bidra i planlegging av møtet
Gjennomføring
Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog eller politisk verksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utforming av regional politikk, hva betyr det?
Prioritering
Fastsette mål
Tverrpolitisk enighet
Felles løft der skoen trykker mest- regional områdesatsing
Områdesatsing
Stå i utfordringene over tid
Hvem kan vi lære av?
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Hovedtema 4. april eller 13.juni

KOMMUNIKASJON: DE VIKTIGE VEIVALGENE
Transport og m- regionalt områdeobilitet; felles bo og arbeidsregion, levekår og
omstilling
Oppfølging av visjon 2020 og sak til nasjonale myndigheter
Visjon 2020i Regionplan Agder
I 2020 kan vi konstatere at åpningen av den nye firefeltsvegen mellom Grimstad og Kristiansand i august 2009 var
startskuddet for en vellykket samferdselssatsing i Agder. Arbeidet med en sikker motorveg gjennom hele Agder er godt i
gang. Utbedring av fylkesvegene har fått et løft, og målrettet trafikksikkerhetsarbeid har gitt positive resultater med
reduksjon i de mest alvorlige trafikkulykkene. Kjevik har fått en rekke nye utenlandsruter, og er en flyplass som dekker
regionens behov og som er godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Skipstrafikken har økt, og det er en naturlig
arbeidsdeling mellom havnene i landsdelen. En fremtidsrettet strategi for jernbaneutvikling i Agder er utarbeidet, og
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er i gang. kollektivtrafikk og sykkelbruk har hatt en markert vekst.

Deltakere: Sørlandsrådet med inviterte bidragsytere og evt. gjester:
Forslag til bidragsytere/tema:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier: Status hovedprosjektene i Agder
Ola Olsbu og Vidar Ose: Status fylkesvegnettet i Agder
Prosjektledere i ATP- samarbeidet for Arendalsregionen og Kristiansandsregionen
Regionalt havnesamarbeid
Leder av Jernbaneplattform Agder: Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
Siv Viken, AKT: Regional kollektivsatsing Agder

Forberedelse:
Sørlandsrådet oppnevner 1-2 personer som kan bidra i planlegging av møtet
Gjennomføring
Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av rundebordsdialog eller politisk verksted.
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