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

07.04.17 kl. 10.00 – 14.00
Kristiansand Fylkeshuseet fylkesutvalgssalen
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
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og opposisjonsleder 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

Observatører:

Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Jan Inge Tungesvik.

Sak/
kl.sl.

TEMA

Ansvar

09/17

Godkjenning av innkalling

Terje
Damman

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes u.a.

10/17

Terje
Damman

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

11/17

Godkjenning av referat fra møte 02.02.2017 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

12/17
10.15

Handlingsprogram for VINN-Agder (vedlegg 2)
 Kort presentasjon av status handlingsprogram v/ Wenche Fresvik, næringssjef i
Aust Agder fylkeskommune og programansvarlig for handlingsprogram VINN-Agder
 Innledning v/ Arnt Abrahamsen: Muligheter på Agder, bruker vi dem godt nok?
 Politisk debatt
 Innledning ved Per Kristian Lunden: Innovasjon i offentlig sektor, drivere og
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Terje
Damman

hemmere,
 Politisk debatt
 Oppsummering og veien videre v/Terje Damman
Forslag til vedtak

13/17
11.15

Oppfølging sak 55/16 a, Nasjonale toppsaker v/ Harald Furre
 Se vedlagt p.p. presentasjon
Forslag til vedtak

14/17
12.15

Oppfølging sak 55/16 b Forsvarets langtidsplan v/ Jon Rolf Næss
Forslag til vedtak

15/17
12.30

Orientering v/ Nye Veier AS v Finn Aasmund Hobbesland
Prosjektstatus E-18 og E-39 og status bompenger
Forslag til vedtak

16/17
13.05

Oppfølging av saker fra Sørlandstinget
Forslag til vedtak

17/17
13.30

Referat og orienteringssaker








Status NTP
Dialogmøte med UiA (vedlegg 3)
Folkehelsestrategi
Invest in Agder
Electric city Agder.
Konferanse: Mer vei for pengene, Thon hotell 19. April
Organisering av regionale forskningsfond, oppfølging sak 07/17

Forslag til vedtak

18/17
13.45

Saker til neste møte 09.06.







19/17
13.55

Veikart Agder, klimasatsing mot 2030
Strategisk dialogmøte omkring helsepolitiske spørsmål
Etablering av fiberinfrastruktur på Agder?
Presentasjon av likestillingsmonitoren for Agder 2008- 2015
Rullering av regionplanen mot 2030?
Annet

Eventuelt.
a. Forespørsel fra tankesmien agenda om prosess for innspill politiske saker til
valgkampen, (vedlegg 4, kopi av forespørsel/epost omkring saken)
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b. Forespørsel fra Markedsmedia, innstikk i Dagens næringsliv med aktuell
tematikk fra Agder (vedlegg 5, kopi av forespørsel/epost)

Vedlegg 1

REFERAT

til godkjenning

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

02.02.17 kl. 10.00 – 14.00
Kvinesdal Hotell Utsikten
Terje Damman
Inger N. Holen

Til stede
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 opposisjonsleder Randi Øverland
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og opposisjonsleder Torunn Ostad
Ordfører Harald Furre
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

Per Kristian Lunden
Jon Rolf Næss,
Gro Anita Mykjåland
Helge Sandåker
Arnt Abrahamsen

Tine Sundtoft, Arild Eielsen, Tor Sommerseth, , Jan Inge Tungesvik.

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, Ordfører Robert Cornels Nordli, Harald
Danielsen

Sak.
01/17

Ansvar

TEMA

Terje
Damman

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjent u.a.

02/17

Terje
Damman

Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agendaen godkjent u.a.

03/17

Terje
Damman

Godkjenning av referat fra møte 10.11.2016
Referat fra møte i Sørlandsrådet 10.11.2016
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Vedtak:
Referatet godkjent u.a.

05/17

Forberedelse til Sørlandstinget 24. Mars
Neste Sørlandsting blir i Oslo med en ramme fra kl. 09.00 - 14.00
Saker meldt inn fra Sørlandsrådet:








NTP
Regionreformen
Levende distrikter og sterke byer, statlige etater ut av Oslo
Gjennomgang av aktuelle saker oppdatert lister
Fiber
Velferdsteknologi og ehelse
Digitalisering

Forslagene fra Sørlandsrådet løftes inn i ordførerforum og Sørlandsbenken.

06/17

Orienteringssaker
 Orientering fra NTP- utvalget
NTP- utvalget har utarbeidet en felles presentasjon med tittelen: "Agders
hovedprioriteringer mot NTP 2029"
Sørlandsrådet slutter seg til felles presentasjon som skal brukes i aktuelle arenaer.
Presentasjonen sendes ut bredt og med meling om at det er denne presentasjonen som
skal brukes i aktuelle arenaer.
Det blir viktig å fortsette kooordineringsarbeidet i forhold til formelle NTP-høringer.
Formelt er det fylkeskommunene som er høringsinstans og det blir høring i mai.
Terje tar et kooridneringsansvar for posisjonspartiene og Tellef Inge for
opposisjonspartiene i dialogen med transportkomiteen.
KS jobber for å få til et fellesmøte med transportkomiteen andre halvdel av april.


Politisk oppdateringstjeneste

Tine Sundtoft orienterer om at det er gjennomført et samordnet oppstartsmøte. Det er
fortsatt mange spørsmål omkring hvordan vi skal jobbe og Tine påpeker viktigheten av
at politikerne gir en respons når det sendes meldinger med Politisk
oppdateringstjeneste i emnefeltet. Dette er en ny måte og jobbe på og vil kreve en
oppstartsfase. Det er berammet et nytt erfaringsmøte 8. Juni og det orienteres om
status i Sørlandsrådet 9. Juni.


Uttalse fra Østre Agder, vedrørende veibelysning for nye E-18

Per Kristian Lunden orienterer om saken
Sørlandsrådet tar saken til oreintering


Andre orienteringssaker.

a. Terje Damman orienterte om drøftingsmøte med KMD omkring nye Agder
b. Jon Rolf Næss: orienterte om Grune voche
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c. Gro Anita Mykjåland orientert om at Fylkesmannen var til stede på møte i
Knutepunktet og det ble en dialog mellom fylkesmannsembete og regionen
Vedtak sak 06/17
Sørlandsrådet tar saken til orientering.

07/17

Neste møte er 07.04 Kristiansand, Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen
Foreløpige saker
 Oppfølging handlingsprogram sak 53/16
o handlingsprogram VINN,








08/17

Per Kristian Lunden og Arnt Abrahamsen bidrar i forberedelsene

o Folkehelsestrategi
Oppfølging sak 55/16
o Oppdatering nasjonale toppsaker (Harald Furre)
o Erfaringer fra arbeidet med Kjevik (Jon Rolf Næs)
o Organisering av Regionale forskningsfond. (Tellef Inge Mørland)
Orientering v/ Nye Veier AS
Likestillingsmonotor: presentasjon,
Konferanse mer vei for pengene

Eventuelt
Ingen eventuelt saker ble fremmet:

Vedlegg 2

Notat til Sørlandsrådet: Oppfølging av VINN Agders handlingsprogram
Dato: 07.04.2017
Saksnummer: 12/17
Saksbehandler: Wenche Fresvik, næringssjef i Aust-Agder og leder av styringsgruppen for VINN Agder

Oppfølging av handlingsprogram (2017-2019) for VINN Agder 2015-2030
1. Bakgrunn
VINN Agder, regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030, skal bidra
til å nå overordnede mål i Regionplan Agder 2020. VINN Agder ble vedtatt i fylkestingene i Aust- og
Vest-Agder i juni 2015. Første generasjons handlingsprogram for VINN Agder (HP VINN Ager) ble
vedtatt i de to fylkestingene i desember 2016. Programmet gjelder for treårsperioden 2017-2019. En
regional Smart spesialiserings-analyse og dialog med det regionale partnerskapet ligger til grunn for
valg og utforming av handlinger.
2. Hovedprioriteringer
Samhandling, kompetansedeling og kunnskapsutvikling har et overordnet fokus i handlingsprogrammet – på tvers av næringer og klyngemiljøer, mellom offentlig og privat sektor, mellom
nærings- og FoU-miljøer, og mellom ulike næringsaktører. Utgangspunktet er fire 'handlingsgrener',
som gir innretning og fokus i arbeidet med å følge opp VINN:
 Innovasjonssystemet: Mobilisering, kobling/kompetansemegling, entreprenørskap og ny vekst.
 Utviklingsområdene: Utnytte regionens ressurser og konkurransemessige fortrinn.
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Innovasjon i offentlig sektor: Kompetansebygging, nettverk og innovative offentlige
anskaffelser.
Kunnskapsbasert utviklingsarbeid: Deling av forsknings- og erfarings basert kunnskap,
evaluering og oppfølging.

3. Avveining
Gjennom RUP Agder 2017 (det regionale utviklingsprogrammet som er felles for de to fylkene) er det
avsatt midler til mange satsinger og tiltak i handlingsprogrammet. Noen tiltak er del av løpende drift,
andre aktiviteter krever egen finansiering og politiske vedtak.
Noen aktiviteter i handlingsprogrammet er allerede vedtatt og igangsatt (for eksempel NY VEKST i
Agder 2017 - pkt. 1.3); andre er vedtatt og i oppstartsfasen (for eksempel Forskningsregion Agder pkt 1.2), andre prosesser nærmer seg politisk sak (for eksempel Invest in Agder - pkt.2.3). Andre
aktiviteter er foreløpig under vurdering i samarbeid med det regionale partnerskapet (for eksempel
pilot for tjenesteutvikling - pkt. 2.6). Det jobbes med klarere tidfesting av alle tiltak i
handlingsprogrammet.
4. Strategisk tilnærming
Prioritering av tiltak er valgt ut fra anbefalinger i Smart spesialiseringsanalysen og regionens
omstillingsutfordringer. Realisering av HP VINN Agder 2017 – 2019 er basert på et tett samarbeid
med det regionale partnerskapet, og det er lagt vekt på å utnytte eksisterende arenaer og
møteplasser fremfor å etablere nye.
5. Anbefalinger
Notatet tas til orientering.

Vedlegg 3

Utkast referat fra dialogmøte mellom Sørlandsrådet og UiA-styret 02.02.2017
Til stede
Fra Universitetet:
Sett inn:
Fra Sørlandsrådet:
Vest-Agder fylkeskommune:
Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland
Aust-Agder fylkeskommune:
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og opposisjonsleder Torunn Ostad
Kristiansand kommune:
Ordfører Harald Furre
Arendal kommune:
Robert Cornels Nordli (ikke til stede)
Østre Agder regionråd:
Leder Per Kristian Lunden
Setesdal regionråd:
Leder Jon Rolf Næss,
Knutepunkt Sørlandet regionråd:
Leder Gro Anita Mykjåland
Lindesnes regionråd:
Leder Helge Sandåker
Lister regionråd:
Leder Arnt Abrahamsen
Observatører
Fylkesrådmann Vest-Agder fylkeskommune Tine Sundtoft
Fylkesrådmann Aust-Agder fylkeskommune, Arild Eielsen
Rådmann i kristiansand kommune, Tor Sommerseth
KS-Agder, Jan Inge Tungesvik.

Velkommen ved leder av Sørlandsrådet, Terje Damman.
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Kort presentasjonsrunde


Regionplan Agder 2020 status og rullering av planen v/ Tine Sundtoft.




Ny strategi Samskaping av ny v/ Frank Reichert
Aktuelle tema spilt inn fra Sørlandsrådet
o Distriktsvennige utdanningsløp
o Ehelse og velferdsteknologi
o Næringsutvikling basert på kraftoverskudd
o MIL
Aktuelle tema spilt inn fra UiA- styret,
o Råd for samarbeid med arbeidslivet v/Seunn Smith Tønnesen
o 4i- helse
o MIL
Dialog omkring innspilte tema





Presentasjoner fra møtet:
http://regionplanagder.no/media/6549518/Status-regionplan-Agder-2020-Tine-Sundtoft.pdf
http://regionplanagder.no/media/6549512/Dialogmoete-UiA-Soerlandsraadet-006-170202-Frank-Reichert-ogSeunn-Smith-Toennesen.pdf
http://regionplanagder.no/media/6549524/Dialogmoete-2017-02-02-interkommunalt-samarbeid-implementeringav-e-helse-og-Velferdsteknologi-Gro-Anita-Mykjaaland.pdf

Oppsummeringer:
Distriktsvennlige utdanningsløp
Det er et stor behov for å videreutvikle dialogen omkring distriktsvennlige utdanningsløp.
UiA etterspør et samlet behov fra Agder
Saken følges opp administrativt av begge parter
Ehelse og velferdsteknologi
UiA satser mye på dette området. Det er ambisjoner om å etablere et laboratorium på Campus Grimstad. I4-Helse
omfatter 4 i-er som er: ide, involvering, innovasjon og implemetering, Det planlegges et samarbeid med Grimstad
kommune som vil ha deler av sin drift på helse i bygget.
Det er allerede god dialog med nasjonale og internasjonale aktører
Det er behov for økonomiske støtte fra regionen i 3 år fremover
Det jobbes svært bra med anskaffelser og implementering av velferdsteknologi gjennom et interkommunalt
nettverk (RKG). Nasjonale myndigheter viser til Agders samarbeidsmodell og peker på at denne måten å jobbe på
er unik i nasjonal sammenheng. Dette viser evne og vilje til innovasjon i offentlig sektor
Sørlandsrådet etterspør bedre dialog omkring satsingen på I4- helse.
UiA tar initiativ til å etablere en bedre dialog med pågående arbeid i kommunene utenfor Grimstad.
Råd for samarbeid med arbeidslivet
Basert på ny strategi og visjon om samskaping av ny kunnskap vurderer UiA å etablere et samskapingsråd som
skal være regionens strategiske arena mellom Universitet og representanter fra privat og offentlig arbeidsliv. Dette
er under planlegging og ikke lagt frem for styret men ideen og ambisjonen presenteres nå.
Er det mulig å samordne denne møteplassen med eksisterende arenaer og i tilfelle hvordan?
Tine Sundtoft kommer med et innspill om at rådet settes to ganger i året, at Sørlandsrådet gjøres om til
Samskapingsrådet, supplert med aktører fra Næringsliv og sentrale aktører som NAV og fylkesmannsembete og
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ledes av UiA.
UiA tar med seg innspillet og følger opp saken

Oppsummering og videre samarbeid v/ Terje Damman:
Damman avslutter dialogmøtet med å takk alle for gode innspill og dialog.Det er behov for videre samarbeid for å
stå sammen om å løfte Agder videre.
Det er gitt innspill til samarbeidsform med 1 møte per semester og UiA tar dette videre.
Basert på dette møtet ser jeg nå fire prioriterte saker som vi må jobbe videre med:
1.
2.
3.
4.

Ehelse: behov for mer dialog, finansiering oppfølgingspunkt
Distriktsvennlige utdanningsløp, desentralisert fagutdanning
SFF, SFI og SFU. Fremragende
Næringsutvikling basert på kraftoverskudd.

Vedlegg 4(kopi av forespørsel/epost fra tankesmien agenda)
Tankesmien Agenda jobber som sagt med et desentraliseringsprosjekt. Vi skal gå grundig inn i hva som har verdi for enkeltpersoner
og samfunn i de ulike distriktene i Norge, og hvordan disse verdiene skapes. Hvilke politiske virkemidler som kan iverksettes for å
stimulere denne verdiskapningen.
Den første delen av prosjektet er knyttet til informasjonsinnhenting, der det å snakkke med ressurspersoner og fagfolk rundt om i
landet er sentralt, sammen med og arrangere ekspertmøter der en spør seg om hvilke faktorer som av viktigst for næringsutvikling
og gode liv i deres område.
Hvis vi kunne fått til et opplegg i annledning møte i Sørlandsrådet den 07. april hadde det vært veldig flott. Det blir da antagelig det
møtet i landet vi vil klare å samle flest poltikere, og offentlige forvaltere, fra en så stor region.
Hensikten med disse møtene er å kartlegge hvilke politiske virkemidler som vil være effektive for utvikling i de ulike regioner, og
innefor de ulike næringene i området. Disse virkemidlene vil vi utarbeide, og jobbe inn mot de politiske partiene i valget, samtidig
som regionspolitikerne som deltar tar med seg informasjonen for å fortsette å jobbe for distriktsutvikling i regionen, og mot sentrale
myndigheter gjennom sine kanaler.
Dette er invitasjon til et tilsvarende møte i Sogn og Fjordane sendt i dag tidlig:
Invitasjon til ekspertmøte
Over hele verden ser vi sterke urbaniseringstrender. Norge har vi lykkes bedre enn mange andre land med å opprettholde offentlige
tilbud og muligheter for felleskap og individ også utenfor byene. Men nå er stadig flere små steder under press. Tjenester og
arbeidsplasser blir borte og sentraliseringen er sterkere enn før. Det er tydelige stemmer politisk mot denne sentraliseringen. Men
det er ikke alltid tydelig hvilke alternativer som finnes. Nye næringsveier, ny teknologi og press på offentlige ressurser gir nye
muligheter og nye utfordringer. Hva skal til for å sikre gode offentlige tjenester og gode steder å bo i hele landet?
Samarbeidsforum i Sunnfjord og Tankesmien Agenda vil inviterer deg som ekspert til å være med å påvirke vår utvikling.
Det er viktig for oss å få med deg som ekspert på nettopp din region, din sektor og din næring for å finne de gode løsningene.
Innspillene fra møtet skal Tankesmien Agenda bruke i utvikling av ny politikk. Regionspolitikerne som deltar tar med seg
informasjonen for å fortsette å jobbe for distriktsutvikling i regionen.
Vi håper du vil delta og skape nye løsninger for gode liv i hele landet!"

8

Vedlegg 5
Fra: Torgeir Dahl [mailto:torgeir@markedsmedia.no]
Sendt: 9. februar 2017 16:13
Til: Holen, Inger
Emne: Agder i Dagens Næringsliv

"Som vi snakket om tilbyr vi dere å komme ut med et magasin som går både print og digitalt på forsommeren i
år.
Vi tenker at juni er en god måned for å spille på lesernes allerede veldig positive innstilling til regionen som
reisemål om sommeren.
Tanken er da å fulldistribuere et gjennomgående glossy (gloss/silk) magasin med Dagens Næringsliv riks.
I tillegg blir det én ukes digital distribusjon via dn.no som har mellom 8 og 10 millioner sidevisninger per uke.
Print og digitalt i kombinasjon er absolutt beste måte å nå deres målgruppe og for den digitale distribusjonen
lager vi også
en landingsside som med fordel kan brukes i andre kanaler (Facebook etc) også.
Hvis det er ønskelig, kan gjerne dette distribueres med for eksempel Fædrelandsvennen og Agderposten
samtidig, men det kan vi snakke om nærmere.
Vedlegger et tilbud til dere og med en kort beskrivelse av prosjektet samt lenker til noen av våre produksjoner
så dere
kan se kvaliteten vi holder.
Mattilsynet: https://issuu.com/markedsmedia/docs/mattilsynet_singel_web
Sjøfartsdirektoratet: https://issuu.com/markedsmedia/docs/sjofart_singel_no
Akershus fylkeskommune: https://issuu.com/markedsmedia/docs/akershus_singel_web
Osloregionen: https://issuu.com/markedsmedia/docs/osloregionen_singel
Mvh
Torgeir Dahl
mobil: +47 473 95 507
e-post: torgeir@markedsmedia.no"
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