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

26.09.18 kl. 13.00 – 17.00, (lunch fra kl. 12.30)
Songdalen, rådhuset
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:

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesordfører Gro Bråten og opposisjonsleder Torunn Ostad
Ordfører Harald Furre
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Per Kristian Lunden
Leder Bjørn Ropstad
Leder Gro Anita Mykjåland
For leder Oddmund Ljosland
Leder Arnt Abrahamsen

Observatører:

Tine Sundtoft, John G Bergh, Ragnar Evensen, Kristin Tofte Andresen, Harald Danielsen,
Jan Inge Tungesvik.

Øvrige deltakere i møtet:

Innledere til hovedtema: Innovasjonsregionen Agder

Møte er åpent for alle interesserte
Sak
TEMA
26/18

Ansvar
Terje
Damman

Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes u.a.

27/18

Terje
Damman

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

28/18

Godkjenning av referat fra møte 13.06.18 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

29/18

Presentasjon av hovedfunn fra levekårsundersøkelsen LHBT (vedlegg 2)

15 min

v/ Rådgiver Likestilling, Inkludering og Mangfold, Helle I. Mellingen
Forslag til oppfølging og videre arbeid.

30/18

Fremdriftsplan levekårrsatsing Agder
1

Terje
Damman

20 min

v/koordinator levekårssatsing Agder, Ann Camilla Schulze-Krogh




Status pågående arbeid
Fra Lindesneslos til Skolelos v/ prosjektleder Daniel Collett
Forslag til viljeserklæring, (vedlegg 3)

Forslag til vedtak og videre oppfølging:





Sørlandsrådet tar saken til orientering
Viljeserklæringen behandles i begge fylkestingene og sendes til alle kommunene
for politisk behandling.
Saken følges opp i Sørlandstinget 17. oktober
Levekårssatsing Agder er hovedtema i Sørlandsrådet på første møte i 2019

31/18

Videreutvikling av digital infrastruktur i Agder (vedlegg 4)

15 min

Fylkesmannen er til stede for å svare på evt. spørsmål
Forslag til vedtak




32/18

Sørlandsrådet ber om at saken settes på agendaen i Sørlandstinget 17. Oktober.
og foreslår at xx blir saksordfører for saken
justis-,beredskaps-,og innvandringsminister Tor Mikkel Wara
sammen med en representant for politisk ledelse i Samferdselsdepartementet
inviteres til Sørlandstinget
KS Agder følger opp forberedelsene til Sørlandstinget

Status regionplan Agder 2030

15 min

v/ prosjektleder Manuel Birnbrich
Forslag til vedtak:



33/18

Orienteringssaker




34/18

Universitetssykehuskomiteen
Fylke- og kommunesammenslåinger
Saker til Sørlandstinget

Neste møte 17. Oktober, klokken 09.00 – 14.00, Kristiansand




35/18

Sørlandsrådet tar saken til orientering
Saken følges opp i neste møte

Hovedtema: Klima og miljø, xx fra Sørlandsrådet bidrar til forberedelse og
gjennomføring
Møteplan 2019 (forslag til dato for første møte i 2019, 16. Eller 17. Januar?)
Aktuelle oppfølgingssaker

Evt.
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Del 2- kl. 14.00 – 16.30
HOVEDTEMA: INNOVASJONSREGIONEN AGDER (vedlegg 5)
Tidsplan

Innledere

Tema

14.00

Bjørn Robstad og
Harald Furre

Innledning til tema og intervju med to ferske forskere fra offentlig
sektor

14.05

Geir A Haugum
Business region
Kristiansand

Nye arbeidsplasser i Agder:
Hva skal til for at flere unge velger å bosette seg i Agder

14.15

Frank Reichert
Rektor v/UiA

Innovasjon springer ut av de mest kreative, nysgjerrige og uredde
personene. Universitetet I Agder får hvert år flere tusen nye studenter.
Hvordan kan universitetet bidra til å stimulere ansatte, studenter og
arbeidslivet til å utvikle, teste ut, og realisere nye produkter, løsninger,
tjenester og virksomheter?

14.25

Tone Haraldsen
Daglig leder i
Regionale
forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond, en omdiskutert og/eller innovativ forvaltning
av nasjonale forskningsmidler, med formål å mobilisere til økt
forskningsbasert utvikling og innovasjon i regionene

14.35

Aase Hobbesland,
leder av regional
koordineringsgruppe
e-helse og
velferdsteknologi

Vi hører ofte at Agder er Norge i miniatyr. Demografiske utfordringer
med en stadig synkende andel av befolkningen som er i jobb krever at
det jobbes smartere. E-helse og velferdsteknologi skal bidra til å løse
utfordringene med å opprettholde dagens tjenestenivå i kommunal
sektor. Agder blir lagt merke til på dette området, er attraktive
samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
Hva er nytt, er det nyttig og hvordan kan løsningen bidra til å løfte en
hele region? Er dette innovasjon og kan det spres til andre regioner og
andre utviklingsområder?

14.45

Nora Rosenberg
Grobæk
Invest in Agder

Konkurransen om utenlandske direkteinvesteringer er knallhard – hva
er deres behov?

15.00

Kort pause

15.15

Bjørn Robstad og
Harald Furre

15.20 –
16.30

Innleder politisk verksted

Politisk verksted, innlederne vil delta ved å svare på spørsmål og evt.
kommentere innleggene.
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Vedlegg 1

REFERAT til godkjenning
Møte i Sørlandsrådet
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

13.06.18 kl. 13.00 – 17.00,
Evje, Rådhuset
Terje Damman

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:

Fylkesordfører Terje Damman
Fylkesordfører Gro Bråten
Varaordfører Tove Welle Haugland
Ordfører Robert Cornels Nordli
Leder Per Kristian Lunden
Leder Bjørn Ropstad
Leder Gro Anita Mykjåland
Leder Helge Sandåker
Nestleder Jan Sigbjørnsen
Tine Sundtoft, John G Bergh, Ragnar Evensen, Kristin Tofte Andresen, Jan Inge
Tungesvik.

Øvrige deltakere i møtet:

Siv Wiken, Siren Bruskeland, Arne Johan Johnsen, Kjell Pedersen Rise, Thomas
Granfeldt, Ola Olsbu, Dagfinn Fløystad

Meldt forfall:

Harald Furre, Arnt Abrahamsen, Randi Øverland, Torunn Ostad, Harald
Danielsen

Sak

TEMA

Ansvar

18/18

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Vedtak:
Innkallingen godkjent u.a.

19/18

Terje
Damman

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agendaen godkjent u.a.

20/18

Oppfølging og godkjenning av referat fra møte 04.04.2018 (vedlegg 1)
Vedtak:
1. Oppfølging Tour des Fjords (se sak 25/18)
2. Referatet godkjent u.a.

21/18

Oppfølging av saker fra Sørlandstinget:
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Terje
Damman

1.
2.
3.
4.
5.

Digital infrastruktur/ beredskap,
Oppfølging R-9 ( tas inn i sak 23/18)
Likestilt arbeidsliv,
Universitetssykehus
Levekårssatsing Agder

Oppfølging og videre arbeid:
Til punkt 1



Fylkesmannen inviteres til neste møte i Sørlandsrådet 26. 09. for å orientere om
status i det pågående arbeidet
KS-Agder følger opp saken for videre behandling i Sørlandstinget 17.10 og
inviterer statssekretær Sættem.

Til punkt 2


Følges opp i hehold til uttalse gitt av Sørlandstinget 1. Juni

Til punkt 3


Damman orienterte om status: Markering av pilotprosjekt m/utdeling av
sertifseringsbevis ble gjennomført 5. juni, vedtak i begge fylkesting om
videreføring/finansiering ut 2018, Det er bedt om møte med BLD. Evt.
hovedprosjekt krever ordinær fylkespolitisk behandling.

Til punkt 4: Sørlandsrådet fattet følgende enstemmige vedtak



Fremlagte drøftingsnotat " Etablering av Universitetssykehuskomite Sørlandet
justeres i henhold til innspill som fremkom i møtet:
Universitetssykehuskomiteen konstitueres før sommerferien.

Til punkt 5
 Fremdriftsplan presenteres i neste møte, 26.9. Saken blir hovedtema på første
møte 2019, i henhold til vedtatt semesterplan.

22/18

Semesterplan høst 2018
Vedtak
1. Sørlandsrådet slutter seg til vedlagte semesterplan.
2. Bjørn Ropstad og Harald Furre bidrar med forberedelser til hovedtema
26.september, innovasjonasregionen Agder
3. Møte 5. Desember legges til Arendal og første møte i 2019 legges til Risør

23/18

Hovedtema Kommunikasjon: de viktig veivalgene
Visjon 2020 i 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
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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."
Agenda:
1. Kristiansand lufthavn Kjevik v/ lufthavnsjef Arne Johan Johnsen
Status og videre planer
2. Kristiansand havn: v/ ass. havnedirektør Thomas Granfeldt
3. Kollektivtransport i Agder v/ adm. dir. AKT. Siv Wiken
Hvordan jobbe for en bærekraftig kollektivtransport?
4. DDA transportnett v prosjektleder Kjell Pedersen Rise,
5. Ankeret v/ Ola Olsbu, samferdselssjef Aust-Agder fylkeskommune
 Status og tanker om hvordan Agder bør mobilisere inn mot NTP 2020- 2033
 Felles bo og arbeidsregion hva blir viktig og prioritere?
 Hvordan jobbe best sammen med våre naboer i Øst og vest?
 Jernbanforum Sør status?
Oppfølging og videre abeid



24/18

Neste møte 26.09. kl. 13.00 – 17.00, Rådhuset i Songdalen






25/18

Sørlandsrådet tar presentasjonene til orientering
Erfaringene løftes inn i arbeidet med Regionplan Agder 2030

Rapportering levekårsundersøkelse LHBT
Oppfølging levekårssatsing Agder
Hovedtema- Innovasjonsregionen Agder
Fylkesmannen beredskap/digital sårbarhet
Universitetssykehuskomite Agder

Evt.
1. Anmodning om tilskudd over statsbudsjettene til gjennomføring av Tour des
Fjords
2. Uttalese fra Sørlandsrådet til forslaget om styrkereduksjon i HV distrikt Agder og
Rogaland
3. Jan Sigbjørnsen etterspør status i forhold til Kristiansand kommunes
tilskuddsordning (gratis busstilbud) til studenter som melder flytting til
Kristiansand og opplyser at Rogaland har gjort unntak for studenter fra eget
fylke.
Vedtak:


Sørlandsrådet slutter seg enstemmig til punktene 1 og 2



Sak 3 følges opp i fortløpende evaluering av ordningen
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Vedlegg 3

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 Aust-Agder 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 og 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 anbefalinger rapporten Veikart for bedre levekår på Agder. Partene vil styrke
innsatsen og samarbeide aktivt for en felles regional levekårssatsing i Agder. Satsinger, prosjekt og tiltak
konkretiseres i dialog mellom partene.
Tid/sted

Tid/sted

……………………………………………
Sign. kommune

……………………………………………………..
Sign. fylkeskommune
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Vedlegg 4

Notat til Sørlandsrådet sak 31/18: Digital infrastruktur
Bakgrunn
Behovet for et sikker og funksjonell digital infrastruktur øker i takt med nye krav, stadig økende digitalisering av
kommunale tjenester, kommunikasjon, nødnett og ikke minst i næringslivet. Erfaringer har ved flere anledninger vist hvor
sårbare vi er når mobildekning faller ut, når nødnettet er nede og hvordan grunnleggende trygghet trues. Evalueringene
etter det omfattende snøfallet i 2018, avdekket sårbarhet innen kraft, tele, nødnett, DAB radio, og digitale
trygghetsalarmer
IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig vekst og velferd i Norge, og fylkeskommunene fortsetter med et sterkt
engasjement for at flere skal få et fremtidsrettet bredbåndstilbud og god mobildekning i landsdelen.
Samfunnets avhengighet av kraft og telekom er stadig økende. Nasjonalt er det stramme føringer for økt digitalisering.
Agder arbeider aktivt med dette innenfor flere områder, og gjennomfører bl.a. nå den mest omfattende
implementeringen av velferdsteknologi i landet.
Erfaringene har mobilisert politiske ledere i Agder til å reise spørsmål til nasjonale myndigheter. Problemstillingene var
derfor tema i Sørlandstinget 01.06.18.

Samarbeid om digital infrastruktur i Agder
Gjennom flere år har fylkeskommunene og kommunene i Agder samarbeidet aktivt om utbygging av digital infrastruktur.
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune har tatt en klar rolle som regional utviklingsaktør og har
organisert mesteparten av arbeidet gjennom prosjektet Det Digitale Agder (DDA).
Agder var i 2007 først ute i landet med å gi en «Digital allemannsrett». Selv om vi i dag betrakter kravene som ble stilt til
bredbånd den gangen som beskjedne, så ga det alle som ønsket det en mulighet for å knytte seg på internett. Det ble
bygget flere hundre kilometer med nye fiberkabler, som har hatt mye å si for senere utvikling. Prosjektet ble kombinert
med innkjøp av bredbåndskapasitet til kommunene og fylkeskommunene og var et stort spleiselag med statlige,
fylkeskommunale og kommunale bidrag.
Ved flere anledninger har fylkeskommunene organisert store felles anskaffelser innenfor bredbånd og telefoni. Det har i
mange år vært felles avtaler for alle kommunene og fylkeskommunene for fasttelefoni, mobiltelefoni og
bredbåndskapasitet.
Etter at alle hadde fått tilgang til grunnleggende bredbånd, uttrykte mange kommuner sterkt behov for å bedre
mobildekningen. DDA gjennomførte i 2011en anskaffelse som ga alle kommunene og begge fylkeskommunene en god
avtale for mobiltelefoni, samtidig som leverandøren forpliktet seg til en kraftig utbygging av mobildekning i Agder.
Telenor Norge har nå bygget ut 160 nye basestasjoner i landsdelen, og Agder har nå dekning som er helt i landstoppen.
Anleggsbidrag ble finansiert gjennom spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunene. Prosjektet er unikt i
landssammenheng og i særklasse det største i sitt slag som Telenor Norge har gjennomført.
Gjennom godt samarbeid med alle kommunene, kombinasjoner av bruksavtaler og viktig samfunnsbygging og sterkt
fylkeskommunalt engasjement, har Agder tatt store og viktige skritt for å gi mobildekning og bredbånd i alle deler av
fylkene. Men med sterk økning i kapasitetsbehov og økte anvendelsesområder, er det viktig å fortsette arbeidet.

Økte krav til robusthet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sammen med berørte etater og kommunene i en årrekke jobbet for å øke
robusthet i kraft og telekom. Med utgangspunkt i arbeidet som allerede er gjort i Agderfylkene er det bred enighet i
Fylkesberedskapsrådet om at dette arbeidet må systematiseres og drives enda mere målrettet.
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Etter møter med Nkom, Norkring, Telenor, Telia, DSB, KS Agder og Agder Energi er det enighet om å organisere arbeidet
som et prosjekt og med målsetning om en nasjonal overføringsverdi. Robusthet i Kraft, Ekom, Informasjon og
Velferdsteknologi på Agder (KEIV-prosjektet) har følgende målsettinger:
Få ansvarlige og berørte parter til å møtes for å dele informasjon om infrastruktur, sårbarhet, konkrete evaluering av
hendelser, hva som er samfunnskritisk infrastruktur og brukere i Agder og konsekvenser ved bortfall
Etter etablert felles helhetsforståelse og kartlegging, vil man i Agder kunne finne konkrete forbedringspunkter både når
det gjelder behov for endringer i lov og forskrifter/sentrale styringssignaler og konkrete tiltak for økt robusthet.

Anbefaling til videre arbeid:


Kommunene trenger trygghet for å gå over på digitale verdikjeder. Arbeidet med å sikre en robust og sikker
digital infrastruktur i landsdelen kan videreutvikles gjennom økt samarbeid. Agder besitter kompetanse på
dette området som kan få nasjonal betydning.



Det utarbeides en prosjektskisse som legges frem for Sørlandstinget 17.10. "Piloten" vil vise til en modell for
samarbeid, tydeliggjøre oppgaver, roller og ansvar for de ulike samarbeidsaktørene, og tiltak for økt
robusthet i telekomnettene. Finansieringsplan med spleiselag mellom stat, fylke og kommuner utarbeides.



justis-,beredskaps-,og innvandringsminister Tor Mikkel Wara
sammen med en representant for politisk ledelse i Samferdselsdepartementet inviteres til Sørlandstinget



KS Agder følger opp forberedelsene til Sørlandstinget.
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Vedlegg 5
Del 2 Hovedtema Innovasjonsregionen Agder
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
 I tillegg til mandat for oppfølging av Regionplan Agder 2020 er Sørlandsrådet regional politisk
referansegruppe for etablering av Regionplan Agder 2030. I denne sammenheng vil semesterplanen har
fokus både på gjennomføring av eksisterende regionplan og overgangen til ny plan.
Sørlandsrådet har vedtatt tre møter høst 2018: 26. september, 17. oktober og 5. desember. Semesterplanen
vil også inkludere første møte i 2019 (dato foreløpig ikke fastsatt).
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 og Hovedtema 26.september er "Innovasjonsregionen Agder":
Gjennomføring
Anbefalt møteform er forberedte innlegg etterfulgt av politisk verksted. Aktuelle planer og strategier som
strekker seg mot 2030 er:
1. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN- planen) Planen tar utgangspunkt i
bærekraftbegrepet og omfatter innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.
2. Strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI-Agder 2030) peker på koblingen mellom
kunnskapsutvikling og innovasjon som drivkraft for utvikling.
Det pågående arbeidet med utvikling av Regionplan Agder 2030 har i vedtatt planprogram pekt ut
hovedsatsinger og gjennomgående perspektiver som viser til komplekse og sammensatte utfordringer og
muligheter i regionen.
De fem hovedsatsingsområdene er:
Transport og kommunikasjon; Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter; Verdiskaping og bærekraft;
Utdanning og kompetanse; Kultur
De tre gjennomgående perspektiver som tematiseres under alle hovedsatsingsområder er:
Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser; Levekår, likestilling, inkludering og mangfold; Klima og
miljø;
Vi har invitert sentrale aktører til å innlede til politisk verksted (se agenda). Innlederne er utfordret til å peke på:



Hvor skal "innovasjonsregionen Agder" være innen 2030?
Hva må toppolitikere prioritere for å få dette til?

Dette blir inngangen til politisk debatt og verksted. Innspillene fra debatten blir tatt med i det pågående
arbeidet med å utforme Regionplan Agder 2030.
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