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

07.09.2018 kl. 12.15- 15.00 (felles lunsj fra klokken 11.45- 12.15)
Kristiansand, Fylkeshuset, møterom Svingen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune

Medlemmer:

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

John G. Bergh
Kristin Tofte Andresen
Ragnar Evensen
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Aasmund Lauvdal
Guri Ulltveit Moe
Irene Lunde
Bernhard Nilsen
Svein Skisland

Observatører:

Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Rita Hansen, Svein Vangen,
Øyvin Moltumyr, Ola Olsbu, Kenneth Andresen

Øvrige deltakere i møtet:

Manuel Birnbrich, Ann Camilla Schultze Krogh, Anette Vesterskov Pedersen

SAK

TEMA

24/18 Godkjenning av innkalling og agenda

ANSVAR
Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes u.a.

25/18 Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 26.04.18 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak:
Referat godkjennes u.a.

26/18 Levekårssatsing Agder (vedlegg 2 )
Kort innledning ved koordinator Ann Camilla Schultze Krogh
30
min.

1. Fra Lindesneslos til skolelos i Lister og Arendal kommune, kan modellen
spres til hele Agder? v/ prosjektleder Daniel Colett
2. Status folkehelseprogrammet v/ programkoordinator Anette Vesterskov
Pedersen (eget vedlegg)
3. Justering av mandat og oppstart RKG Folkehelse- og Levekårsatsing Agder
4. Utkast Villighetsærklæring Levekårssatsing Agder (2)

Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

27/18 Igangsetting av Klimaveikart Agder

20
min

Tine
Sundtoft

Prosjektleder Ragnhild Hammer presenterer struktur og rammer for
gjennomføring
Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
Tine
Sundtoft

28/18 Regionplan Agder 2030
Prosjektleder Manuel Birnbrich presenterer saken
20
min



Status planprosess

Forslag til vedtak:
1. Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering
2. Saken følges opp i neste møte
29/18 Arbeidsplan 2019

Tine
Sundtoft

• Gjennomgang av skisseutkast (vedlegg 3)
10
min

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering.

30/18 Orienteringssaker
14.15 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuelle saker fra Sørlandsrådet
Referatsaker fra faggruppene/RKG
Etablering av Universitetssykehuskomite
Pågående prosesser regionreform og kommunereform
Evt. saker fra regionrådene
Oppstart arbeid med regionalt årshjul 2019

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

31/18 Saker til neste møte 31. oktober
14.50 

Tine
Sundtoft

Regionplan Agder 2030, resultater fra arbeidet i arbeidsgruppene før saken
går videre til politisk behandling og planen legges ut til høring.
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Møteplan m/ arbeidsplan 2019

32/18 Evt.

Vedlegg 1

Referat

til godkjenning

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

26.04.2018 kl. 12.15- 14.50
Kristiansand, Fylkeshuset, møterom Svingen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune
Inger N. Holen

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

John G. Bergh
Kristin Tofte Andresen
Ragnar Evensen
forfall
forfall
Jens Arild Johannessen
Guri Ulltveit Moe
Kjell Gunnar Olsen
Bernhard Nilsen
Svein Skisland
Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Øyvin Moltumyr

Øvrige deltakere i møtet:

Prosjektleder fra Oxford Research, Kristian Rostoft Boysen
Prosjektleder Klimaveikart Agder, Ragnhild Hammer
Prosjektleder Klimapartnere Gunn Spikkeland Hansen
Prosjektleder Regionplan Agder 2030, Manuel Birnbrich
Underdirektør UiA, Eli Skaranger

Meldt forfall:

Harald Danielsen, Trond Aslaksen, Irene Lunde, Signe
Sollien Haugå, Svein Vangen, Ola Olsbu, Kenneth Andresen

SAK

TEMA

ANSVAR

16/18 Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak:
Innkalling godkjent u.a.
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Tine
Sundtoft

17/18 Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 28.02.18 (vedlegg 1)

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Referat godkjent u.a.
Tine
Sundtoft

18/18
Regionplan Agder 2030, se presentasjonen her
Prosjektleder Manuel Birnbrich presenterte status og milepæler i planprosessen



Status og milepæler i planprosessen
Mandat og opprettelse av arbeidsgrupper

Vedtak:
3. Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering
4. Rådmannnsgruppen sluttet seg til premisser og prinsipper for etablering av
arbeidsgrupper/skrivegrupper
5. Fylkeskommunene etablerer dialog med regionrådene vedrørende
rekruttering av representanter til arbeidsgruppene for de fem plantemaene til
Regionplan Agder 2030
6. Saken følges opp i neste møte
19/18 Levekårssatsing Agder
Kort innledning ved Kristin Tofte Andresen:

Kristin
Tofte
Andresen

Kristin presenterte Ann Camilla Schulze-Krogh som ny koordinator for veikart
levekår.


Presentasjon av rapporten forprosjekt levekårssatsing Agder v/ prosjektleder
Kristian Rostoft Boysen, se presentasjonen her



Status Regional koordineringsgruppe (RKG) folkehelse

Innspillsrunde: Veien videre, struktur, forventninger og oppgavefordeling
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Rådmannsgruppen tok saken til orientering.
Saken følges opp i Sørlandstinget 1. Juni og deretter i Sørlandsrådet 13.Juni
Arbeidet med å utforme viljeserklæringen igangsettes.
Saken følges opp i neste møte
Det avventes tilbakemelding fra regionrådene på representanter til RKG
folkehelse

Kristin Tofte Andresen takket Oxford Research for et flott utredningsarbeid.
20/18 Klimaveikart Agder 2030, se presentasjonen her
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Tine
Sundtoft

Prosjektleder Ragnhild Hammer, presenterte status med klimaveikart Agder.
Gunn Spikkeland Hansen Klimapartnere, orienterte om klimatilbud til
regionrådene
Vedtak
1. Rådmannsgruppen sluttet seg til premisser og prinsipper for gjennomføring
av klimaveikart Agder.
2. Rådmannsgruppen sluttet seg til gjennomføring av utvidet klimakurs og vil
bidra til deltakelse fra alle kommunene.
3. Klimaveikart Agder presenteres på dialogrunden med kommunene og gjøres
tilgjengelig på hjemmesiden til regionplan Agder.

21/18 Orienteringssaker
7. Oppfølging av sak 42/17 i Sørlandsrådet 12.10, kompetansebehov i Agder,
v/ Eli Skaranger UiA :
 Det er god søknad på tilbud om desentralisert sykepleierutdanning. Det
er mange unge søkere og de bør motiveres til å ta en ordinær utdanning
på en av campusene.
 Desentralisert barnehagelærerutdanningen vil tilbys fra 2019.
 Det er behov for å kartlegge det reelle behovet for distriktsvennlige
utdanningsløp.
 Skaranger presenterte nettsiden for etter og videreutdanning. Det er et
omfattende tilbud.
 Det registreres at enkelte kommuner ikke har noen deltakere til tilbudene
8. Aktuelle saker fra Sørlandsrådet
9. Dialogrunde med kommune- og bystyrene
10. Referatsaker fra faggruppene/RKG
11. Pågående prosesser regionreform og kommunereform
12. Evt. saker fra regionrådene
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

22/18 Saker til neste møte 7. september





Tine
Sundtoft

Faggruppe utdanning
Oppfølgingssaker
o Gjennomføring klimaveikart Agder 2030
o Regionplan Agder 2030
o Veikart levekår Agder
o Handlingsprogram Regionplan 2018- 2019
Andre saker?

23/18 Evt.
Neste møte som opprinnelig var berammet til 13. september er flyttet til 7.
september.
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Vedlegg 2

Viljeserklæring med formål å løse levekårsutfordringene i
Agder
Hensikt:
En helhetlig og langsiktig levekårssatsing vil kreve et samlet regionalt samarbeid. Innbyggerne er
bosatt i en kommune og det er derfor viktig at arbeidet med å løse levekårsutfordringene er
forankret i politisk ledelse. Fylkeskommunene tar et koordinerende ansvar for at satsingen blir
målrettet, bygger på forskningsbasert kunnskap og regionale erfaringer og synliggjør resultater
fortløpende. Levekårssatsingen forankres i regionplan Agder 2030 med tilhørende
handlingsprogram og etablerte regionale strukturer.
Bakgrunn
En av Agderregionens største utfordringer er at den samlet sett ligger under landsgjennomsnittet
på sentrale levekårsindikatorer. Et samlet Sørlandsting ga derfor i 2017 følgende utfordring til AustAgder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune:
«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig
levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner»
Det pågår allerede mye godt arbeid i Agder, men det er behov for å styrke samarbeidet og legge til
rette for kunnskapsdeling og spredning av gode resultater mellom kommunene. Oxford Research
har på oppdrag fra begge fylkeskommunene utarbeidet rapporten "Veikart for bedre levekår i
Agder". Rapporten gir anbefalinger, basert på innspill fra det regionale partnerskapet og
forskningsbasert kunnskap nasjonalt og globalt for hvordan Agder bør jobbe videre med
utfordringene.
Rapporten anbefaler et veikart med to målgrupper: små barn i tidlig oppvekstfase og ungdom og
unge voksne, som er i faresonen ved å ikke få fotfeste i arbeidslivet. Videre anbefaler rapporten å
følge fire spor: 1: Barn i tidlig oppvekst, 2: Grunnskole, 3: Frafall i videregående skole og 4: Sosial
faglig oppfølging. Tiltak iverksettes i den enkelte kommune basert på avtaler med
fylkeskommunene.
Roller og ansvar
Fylkeskommunene tar den regional koordinerende rollen. Kommunene forplikter seg til å bidra med
ressurser for gjennomføring av prioriterte prosjekt. Satsingen er langsiktig og det inngås konkrete
avtaler mellom fylkeskommunene og den enkelte kommune om konkret samarbeid.
Viljeserklæring/Leverkårserklæring
[Navn på kommune] slutter seg til Veikartet for bedre levekår på Agder. Partene bekrefter med
dette å bidra aktivt gjennom å prioritere felles innsats, samarbeide om, dele og spre erfaringer og
resultater i Agder for å nå felles mål om bedre levekår i hele Agder basert på kunnskapsbasert
praksis.
Tid/sted

Tid/sted

……………………………………………
……………………………………………………..
Sign. kommune

Sign. fylkeskommune
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Vedlegg 3

Skisseutkast arbeidsplan 2019
Bakgrunn og kort historikk
Arbeidet med å gjennomføre Regionplan Agder 2020 pågår parallelt med utarbeidelse av
Regionplan Agder 2030. Fundamentet for utarbeidelse av ny regionplan støtter seg på
etablert regional samordningsstruktur. Strukturen er justert i perioden 2011 og frem til i dag
både basert på eksterne evalueringer og interne behov. Fra et bredt sammensatt
sekretariat med mandat om operasjonalisering av Regionplan Agder til etablering av
faggrupper og regionale koordineringsgrupper, definerte og avgrensede prosjekter,
utarbeidelse av tematiske regionale planer som LIM- planen. Det er bred enighet om at
etablert samordningsstruktur har bidratt til å styrke det regionale samarbeidet og bidratt til
økt innsats mot felles mål.
Samtidig med at Regionplan 2020 avsluttes og erstattes med ny plan mot 2030, skjer det
store endringer i Agder. Det er derfor behov for en god gjennomgang av de erfaringer som
sentrale aktører har gjort seg i denne perioden. Samtidig blir det viktig å få eksterne
anbefalinger på hvordan det påbegynte arbeidet med felles regionplan best kan
videreføres og bidra til måloppnåelse, gitt nye oppgaver og nytt fylkes- og kommunekart.
Region Agder skal bygges på oppdatert kunnskap, erfaringer, holdninger, ferdigheter,
evne og vilje. Videre blir det viktig å løfte frem de gode historiene for å bruke dem til
inspirasjon for å nå felles mål. Tverrfaglig samarbeid, nytenkning, deling og spredning av
resultater bør prege samarbeider.
For å få dette til kreves et godt forarbeid. Vi skal ikke starte med blanke ark 1. januar 2020
men med en god og omforent plan for hvordan vi sammen skal nå målene.
Rådmannsgruppen Agder 2020 sin rolle
Rådmannsgruppen Agder 2020 er administrativt strategisk bindeledd for måloppnåelse av
regionplanens fem målområder og skal sikre administrativ og faglig forankring gjennom:




Plan og budsjettarbeid i kommunene og fylkeskommunene
Etablerte faggrupper, regionale prosjekt, satsingsområder og tiltak
Å sikre implementering av valgte løsninger i ordinær drift

For Regionplan Agder 2030 er Rådmannsgruppen administrativ regional styringsgruppe,
og vil derfor har en sentral rolle for å sikre hensiktsmessige samarbeidsstrukturer.
Basert på innspill som fremkommer i møte 7. september, vil skisseutkast til arbeidsplan
justeres og arbeidet med å følge opp planen umiddelbart igangsettes. Rådmannsgruppen
Agder 2020 vil fortløpende holdes informert og involveres i henhold til planen.
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Skisseutkast arbeidsplan frem til 01.01.2020.
Periode
Handlinger
Regional
forankring/
2018- høst
September

Skisse til arbeidsplan

Oktober

Kravspesifikasjon. evaluering
Regionplan Agder 2020
Vedta regionalt årshjul

Oktober

November
Oppdraget ut på anbud
November/desember Anbudsprosess evaluering
Signere kontrakt

Rådmannsgruppen
20202 7. september
Rådmannsgruppen
31. oktober
Rådmannsgruppen
31. oktober
Rådmannsgruppen
30. november

2019- vår
Begynnelsen av
februar –
begynnelsen av april
Januar- mars

Høringsperiode Regionplan Agder 2030

April

Gjennomgang høringsinnspill Regionplan
Agder 2030/ Evalueringsrapport
presenteres
Gjennomgang høringsinnspill Regionplan
Agder 2030/ Evalueringsrapport
presenteres
Forberedende prosess
RPA 2030 og handlingsprogram til politisk
behandling og vedtak
RPA 2030 og handlingsprogram til politisk
behandling og vedtak
RPA 2030 og handlingsprogram til politisk
behandling og vedtak

April

april

april
Mai- juni

Ekstern evalueringen gjennomføres

Rådmannsgruppen
Eksterne
høringsinstanser
Rådmannsgruppen
Sørlandsrådet
Faggrupper/RKG
Rådmannsgruppen

Sørlandsrådet
Før 30. april
Rådmannsgruppen
Før 18. april
Sørlandsrådet før
30 april
Mai- juni

2019 høst
August - november

2020
Januar 2020

Forberede administrative systemer og
strukturer for gjennomføring og oppfølging
av regionplan Agder 2030, sikre
integrering med økonomiplan,
rapporteringsrutiner,
Tett samarbeid med KS for å finne en
fornuftig samarbeidsform for regionalt
årshjul.
Oppstart ny fylkeskommune, ny
kommunestruktur i Agder, Regionplan
Agder 2030, Handlingsprogram med
budsjett, justert regional
samordningsstruktur/regionale
samarbeidsarenaer
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Rådmannsgruppen
Rådmannsamlingen
Kommune- og
fylkestingsvalg i
sept.
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