Agenda
Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

28.02.2018 kl. 12.15- 15.00 (felles lunsj fra klokken 11.45- 12.15)
Kristiansand, Fylkeshuset, Fylkesutvalgssalen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune

Medlemmer:

Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU

Arild Eielsen
Ragnar Evensen
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Jens Arild Johannessen
Guri Ulltveit Moe
Irene Lunde
Vidar Torsøe
Svein Skisland

Observatører:

Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Signe Sollien Haugå, Svein
Vangen, Øyvin Moltumyr, Odd Omland, Ola Olsbu, Kenneth
Andresen

SAK

TEMA

08/18 Godkjenning av innkalling og agenda

ANSVAR
Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

09/18 Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 23.01.18 (vedlegg 1)

Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Referat godkjent u.a.

10/18 Status levekårssatsing Agder
Kort innedning ved Kristin Tofte Andresen (vedlegg 2)




Folkehelseprogram Agder v/ fung. programkoordinator Anne Mette Brustuen
Pilotprosjekt: Bruk av NAV- midler på nye måter v/ rådgiver Martin Vestgård
Forprosjekt, levekårssatsing Agder v/ prosjektleder Kristian Rostoft Boysen,
Oxford Research, ( vedlegg 3)

Innspill fra Rådmannsgruppen

Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen tar saken til orientering.

11/18 Ung i Agder 2019? (ung-dataundersøkelsen) v/ Børje Michalsen (vedlegg 4)
Forslag til vedtak




Ungdata undersøkelse gjennomføres koordinert fast hvert tredje år med
første gjennomføring i 2019.
Alle trinn på ungdomsskolen, og videregående skole deltar i undersøkelsen
fra og med 2019.
Fylkeskommunen har en koordinerende rolle

12/18 Status regional koordinering folkehelse.

Tine
Sundtoft

Presentasjon i møte v/Inger Holen
Forslag til vedtak og videre oppfølging:



Rådmannsgruppens medlemmer sørger for innspill i aktuelle fora innen 15.
april
Saken vedtas i neste møte

13/18 Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klimaveikart Agder, ved prosjektleder Ragnhild Hammer
Kompetansestrategi Agder, v/ prosjektleder Siv Hemsett. (vedlegg 5)
Ung i Agder 2019? (Ung-data undersøkelsen) v/ Børje Michaelsen
Aktuelle saker fra Sørlandsrådet
Referatsaker fra faggruppene
Pågående prosesser regionreform og kommunereform
Evt. saker fra regionrådene

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

14/18 Saker til neste møte 26. april

Tine
Sundtoft

Oppfølging av sak:
 03/18, Forslag til planprogram Regionplan Agder 2030
 10/18, Status levekårssatsing Agder
 11/18, Status regional koordinering folkehelse.
Andre saker?
15/18 Evt.

Vedlegg 1
1

Referat
Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

23.01.2018 kl. 14.15- 15.45
Kristiansand, Kilden
Tine Sundtoft

Til stede:
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU

Tine Sundtoft
Arild Eielsen
Tor Sommerseth
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Jens Arild Johannessen
forfall
Irene Lunde
Vidar Torsøe
Svein Skisland

Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Signe Sollien Haugå, Svein Vangen, Øyvin Moltumyr.
Meldt forfall:
Guri Ulltveit-Moe

SAK

TEMA

ANSVAR

01/18

Godkjenning av innkalling og agenda

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

02/18

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 23.11.17 ( vedlegg 1)

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Referat godkjent u.a.

03/18

Forslag til planprogram Regionplan Agder 2030
lenke:
http://regionplanagder.no/media/6946181/Forslag-til-planprogram-Regionplan-Agder-2030.pdf

Prosjektleder Manuel Birnbrich presenterte utkast til planprogram i møtet
Momenter som kom frem i innspillsrunden
 Viktig å prioritere tematisk. Dette er viktig å for å skape engasjement for
regionens utfordringer. Viktig at høringsinnspillene er tydelige på at
planprogrammet må strammes opp.

2

Tine
Sundtoft

 Forankring i kommunene er avgjørende for at planen skal få betydning
i kommunene og i regionen.
 En bekymring om kapasitet til å bidra fra de kommunene som står midt i
kommunesammenslåing.
 Det blir viktig å få folk inn i arbeidsgruppene som evner å utfordre og
tenke nytt og det bør ikke være for mange arbeidsgrupper.
 Det er allerede gjort mye, gode strukturer er etablert og må forsterkes.
 Vi er avhengig av en felles vilje til å peke ut retningen for regionen.
 Regionstrukturen er mer befestet enn da vi jobbet med etablering av
regionplan Agder 2020
 Datoer for dialogrunden i kommunene på høsten bør fastsettes så raskt
som mulig.
Vedtak og videre oppfølging
Rådmannsgruppen tar saken til orientering og bidrar til videre forankring.

04/18

Forslag til regional struktur for koordinering av folkehelseprogrammet.

Tine
Sundtoft

Tine innledet saken
Det er meldt inn behov for å etablere en struktur som sikrer
erfaringsoverføring mellom utpekte prosjektsatsinger i programfylke for
folkehelsearbeid i kommunene. Fylkeskommunen har det koordinerende
ansvaret for programmet. Det er viktig at vi finner en god struktur som
kombinerer det beste fra etablerte strukturer i oppfølging av Regionplan
Agder 2020, som regional koordineringsgruppe for ehelse og
velferdsteknologi (RKG e-helse).
Vedtak
 Det settes ned en gruppe som fremmer et forslag til mandat og struktur
for "Regional koordinering folkehelse".
o Strukturen skal bidra til å sikre erfaringsoverføring mellom utpekte
prosjektsatsinger i folkehelseprogrammet og mellom komunene i
hele Agder.
o Strukturen skal bidra til å styrke koblingen fra prosjektfase til
implementering av nye løsninger i den enkelte kommune.
o Arbeidet rapporterer til Rådmannsgruppen Agder 2020
o Gruppen består av representant fra RKG-e-helse, Lister regionen,
region Østre Agder og fylkeskommunene. Regionplankoordinator
koordinerer arbeidet.
o Arbeidsgruppen legger frem et forslag i neste møte. Forslaget skal
beskrive ansvar, roller og praktisk gjennomføring.
o Arbeidet skal sees i sammenheng med regional folkehelsestrategiog levekårssatsingen og det legges opp til å bruke etablerte
strukturer i RKG, så langt som mulig.
05/18

Oxford
Referat og orienteringssaker
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8. Oppfølging av saker fra Sørlandsrådet
9. Referat fra faggruppene,
10. Pågående prosesser regionreform og kommunereform.
11. Klimaveikart Agder
12. Levekårssatsing Agder:
13. Evt. saker fra regionrådene,.
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

06/18

Saker til neste møte 28. februar





07/18

Tine
Sundtoft

Forløpig rapportering fra forprosjekt områdesatsing Agder
Oppfølging pågående saker
Oppfølging av sak fra Sørlandsrådet (kultur) m/faggruppen
Annet

Evt.
Tine Sundtoft takket Tor Sommerseth for hans viktige bidrag gjennom mange
år.

Vedlegg 2:

OPPSTARTSNOTAT: FORPROSJEKT – OMRÅDESATSING AGDER (17/08880 - 51738)
Det vises til oppstartsmøte hos Vest-Agder Fylkeskommune den 11.01.2018. Dette notatet gjengir
punkter fra møtet. Innholdet er å regne som en utdyping av oppdragsforståelse og forventningsavklaring
mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Endelig søknad og varighet av prosjektet
Rapporten fra Oxford Research blir et kunnskapsgrunnlag for søknaden om midler fra KMD. For
Oxford Research sin del er prosjektet avsluttet idet utredningen er produsert (6 april) og presentert den
for Rådmannsgruppen (26 april). Som styringsgruppe tar sistnevnte utredningen videre i en søknad til
KMD, tentativt primo juni, inneværende år.

Generelt om områdesatsing og levekår
Viktigheten av skole og utdanning, tidlig innsats, sysselsetting (arbeidslinja), sosialt entreprenørskap,
folkehelse, stedsutvikling & sosial kapital, samt lokalkultur ble diskutert. Områdeløft er en måte og jobbe
på. Utredningen bør ha perspektiver på nettverk og lokalt eierskap.
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I denne sammenhengen er levekårsarbeid svært langsiktig arbeid som pågår – og har pågått – lenge, men
uten å ha funnet noen optimal måte å forankre arbeidet på. En grad av oppslutning og «dugnadsånd» må
til, samt aksept blant kommuner for at et områdeløft nødvendigvis må ha geografisk spisse prioriteringer
– «ikke alle kan få i første runde».

Utredningens utgangspunkt
Områdesatsingen vil ta utgangspunkt i deler av utfordringsbildet på levekår i Agder, herunder
sysselsetting og utdanning. Her er det relevant å se på styrking av eksisterende arbeid – «å heve lista i
enkelte tjenester» – men det er også hensiktsmessig å se på muligheten for nye tiltak.
Endel tiltak bør gjøres i hele Agder, mens enkelte steder vil kunne trenge ekstra drahjelp. Noen
generelle ”Agder-utfordringer” vil man med andre ord kunne se topper seg i enkeltkommuner.
Utredningen kan foreslå noen ”modellkommuner” basert på deres situasjon og motivasjon. Her kan man
forsøke å forsterke effekten av tiltakene gjennom å støtte særskilte grep og implementeringsløp.
Implementeringsløpene bør legge opp til empirisk erfaringshøsting som kan spres, og brukes videre i
flere kommuner.
Modellkommuner må kunne kvalifisere seg til et slikt opplegg, blant annet gjennom å vise at
levekårsarbeid prioriteres.
Områdestasingen bør være skalérbar, og balansert i forhold til Aust og Vest.

Kommunikasjon
Språket i utredningen bør har et høyt kommunikasjonsmessig bevissthetsnivå, og ikke være
stigmatiserende.

Forprosjektets plass i eksisterende levekårssatsing
Utredningen av områdeløft er å betrakte som et initiativ som sorterer under ’moderprosjektet’ – det
eksisterende levekårsarbeidet i sin helhet.
Utredningsarbeidet vil slik forholde seg til pågående arbeid innen levekårssatsingen. Det betyr at enkelte
tiltak i pågående levekårsarbeid kan benevnes i utredningen som del av et områdeløftdesign. Pågående
arbeid med levekår som løftes inn i designet vil slik kunne videre finansieres og styrkes gjennom søknad
på videre midler.

Tilgang på levekårsdata
Leder for statistikkportalen har tallmateriale på levekår. En del av dette har blitt oversendt prosjektteamet.
Det åpnes for videre forespørsler/bestillinger av data ved behov i prosjektforløpet.
Utover dette har oppdragsgiver oversikter over relevante aktører som Oxford Research kan/bør ta
kontakt med, samt andre kjernedokumenter.
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Relevansen av andre områdeløft
I tenkningen rundt områdemetodikk og erfaringene fra eksisterende områdeløft må man se på
overføringsverdi til Agder. Andre byer utover Oslo, kan også være interessante å se nærmere på –
Trondheim, Bergen og Stavanger.
Utover Groruddalssatsingen er eksempelvis Stavangers områdeløft en interessant case ettersom de også
har fått utløst midler til dette.

Om utredningens anbefalinger og finansiell ramme
Anbefalingene om prioriterte områder fra OR og AFI vil basere seg på evidensbasert kunnskap og
erfaringer om hva som fungerer i områdesatsinger, levekårsdata, kommuners forutsetninger for å lykkes,
samt gjennomførbarhet.
Det foreligger ingen nærmere påtenkt finansiell ramme for områdeløftet, eller beslutninger vedrørende
størrelsen på midlene det skal søkes på.

Vedlegg 3)

Kompetansestrategi for Agder
Som en oppfølging av OECD Skills Strategy Norway fra 2014 oppfordret regjeringen
fylkeskommunene til å lage regionale kompetansepolitiske planer eller strategier.
Kunnskapsdepartementet inviterte Kommunal- og Moderniseringsdepartementet fylkene til
å delta i fellessatsingen "Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i fremtidige regionale
arbeidsmarkeder". Formålet med prosjektet har vært å tilrettelegge for styrking av
fylkeskommunens eget planarbeid innen feltet. Agder deltok i denne satsingen. Et
forskerteam fra Agderforskning bisto i dette arbeidet, på oppdrag fra fylkeskommunene.
Organisering og medvirkning regionalt
Som del av leveransen fra Agderforskning ble det gjennomført 5 samlinger høsten 2017.
Samlingene hadde data- og informasjonsinnhenting som mål i tillegg til å være en arena
for informasjonsutveksling, diskusjon rundt kompetansepolitiske temaer knyttet til utvikling
av en kompetansestrategi for Agder.
Det ble opprettet en styringsgruppe: Kirsten Borge (Aust-Agder fylkeskommune), Kenneth
Andresen (Vest-Agder fylkeskommune) og Steinar Eilertsen (Vest-Agder fylkeskommune),
leder.
Det ble og opprettet en intern ressursgruppe/arbeidsgruppe: Børje Michalsen (Aust- og
Vest-Agder fylkeskommune/Statistikkportal Agder), Inger Holen (Aust-Agder og VestAgder fylkeskommune/regionplankoordinator), Bernt Skutlaberg, (utdanningssjef i AustAgder fylkeskommune), Åse-Lill Kimestad (assisterende utdanningssjef i Vest-Agder
fylkeskommune), Geir Hammersmark (Arendal kommune, næringsavdelingen), Valborg
Langevei (Kristiansand kommune, næringsavdelingen), Torleiv Momrak (Aust-Agder
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fylkeskommune, regionalavdelingen) og Siv Hemsett, (Vest-Agder fylkeskommune,
regionalavdelingen/koordinator for arbeidet).
Følgende aktører fra det regionale partnerskapet ble invitert til å delta. Disse representerer
samtidig strategiens målgruppe.
• NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder
• LO, KS, NHO, næringsklynger (GCE NODE, Eyde nettverket, USUS og Digin),
Sørlandet sykehus Helseforetak
• Utdanningsavdelingene i Aust-Agder fylkeskommune og i Vest-Agder
fylkeskommune/ videregående opplæring.
• Universitetet i Agder
• Innovasjon Norge, Sørlandets kompetansefond, Lister kompetanse. Regional
forskningsfond, Setesdal regionråd og Lindesnesregionen og Arendal
næringsforening.
Erfaringer fra arbeidet, både nasjonalt og regionalt, blir input når Kompetansestrategien for
Agder nå utarbeides.
Om strategien
Strategien er bestilt av fylkespolitikerne, ref. Regional planstrategi for Agder 2016-2020.
Målgruppen er aktører fra både tilbuds- og etterspørselssiden, partene i arbeidslivet og
aktører som kobler tilbud og etterspørsel (se over).
Formålet er å gi målgruppen et felles verktøy for å sikre bedre balanse mellom tilbud og
etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet.
Strategien skal ha et perspektiv mot 2030 men må være dynamisk. Regionplan Agder,
VINN Agder og LIM planen gir viktige regionale føringer. Det samme gjør sluttrapporten fra
fellessatsingen "Bedre balanse mellom til bud og etterspørsel i fremtidige regionale
arbeidsmarkeder".
Det overordnede målet er at Agder skal være en attraktiv og omstillingsdyktig region.
Målet kan nås ved at Agder har en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i Agders
arbeidsmarkeder ved at aktørene satser på ulike tiltak for å utvikle relevant kunnskap,
aktivisere kunnskapstilbudet og utnytte kompetanse effektivt.
Tiltakene vil omfatte fokus på det nye arbeidslivet, inkludering av de som står utenfor
arbeidslivet og videreutvikling av dagens arbeidsliv.
Både mål og strategi forutsetter at Agder har et godt og relevant utdanningstilbud, at
aktørene samhandler godt i forhold til regional- og nasjonal kompetansepolitikk og at
regionen har fokus på økt bruk av FoUoI både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Videre fremdrift
Strategien som nå utarbeides tar med seg erfaringer fra både nasjonalt og regionalt
arbeid. Målet er at den skal vedtas politisk innen sommeren 2018. Arbeidet skal fortsette
å involvere alle relevante aktører i det regionale partnerskapet og gi disse mulighet for å
kvalitetssikre innhold. Arbeidet vil koblet seg på revisjon av Regionplan Agder 2020.
Det er regionalavdelingene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
som leder arbeidet.
Les rapporten fra Agderforskning, sluttrapport fellessatsing fylkene mm
7

http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regional-kompetansestrategi/
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Vedlegg 4

Sak Ung i Agder 2019
Bakgrunn
Som en del av arbeidet med Regionplan Agder 2020 gjennomførte alle 30 kommunene i Agder og Aust- og
Vest-Agder fylkeskommune en felles Ungdata undersøkelse – Ung i Agder 2016. Samtlige elever fra 8. trinn
til og med Vg1 ble invitert til å delta, og mer enn 13 000 ungdommer svarte på undersøkelsen.
Undersøkelsen er en del av den nasjonale Ungdata undersøkelsen, og ble gjennomført i samarbeid med
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Kompetansesenter rus – region sør
(KoRus Sør), Universitetet i Agder og kommunene.
Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.
Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for ungdomspolitikk og forebyggende arbeid rettet mot
ungdom på Agder.

Aktuelt
Gjentatte, koordinerte undersøkelser vil gi gode tidsserier på kommunalt og regionalt nivå. Data benyttes i
oversiktsarbeid, planer og strategier. Dette gir mulighet for analyser og kan gi treffsikre tiltak i kommunene
og fylkeskommunene. I tillegg kan resultater fra Ungdata undersøkelsen stimulere til mer regional forskning
på ungdoms levekår og forebyggende virksomhet generelt.

Forslag til gjennomføring
Aust-Agder- og Vest-Agder fylkeskommuner ønsker å ha en sentral koordineringsrolle ved fremtidige
koordinerte Ungdata undersøkelser. Det foreslås å inkludere alle trinn på ungdomsskolen og alle trinn på
videregående skole i 2019.

Forslag til vedtak
Det vedtas å gjennomføre koordinert Ungdata undersøkelse fast hvert tredje år med første gjennomføring i
2019. Alle trinn på ungdomsskolen, og videregående skole deltar i undersøkelsen fra og med 2019.
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