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Tlf.: 37 93 75 00
post@setesdal.no

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.
Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling.
Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd
på tlf. 37 93 75 00.

Valle, 16.04.2014

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre  
onsdag 23.04.2014 kl. 09:00 på  Revsnes hotell   

Til handsaming:

Saksnummer Innhald

PS 46/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 47/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 19.03.2014

PS 48/14 Styreleiar orienterar

PS 49/14 Dagleg leiar orienterar

PS 50/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 51/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 52/14 Referatsaker

PS 53/14 Delegerte saker

PS 54/14 Drøfting/orienteringssaker

PS 55/14 Orientering ymse repr / utval

PS 56/14 Ny søknad om støtte til etablering av ladestasjonar for el-bil - reiseruta Rv 9

PS 57/14 Høyringsuttale - planprogram  - Regional transportplan Agder - Setesdal regionråd

PS 58/14 Høyringsuttale - planprogram - Regional plan for innovasjon og berekraftig 
verdiskaping Agder

PS 59/14 Søknad om støtte - fase 2 - Fengsel Evje – saka vert delt ut på møtet

PS 60/14 Søknad om støtte til investeringar i foredlingsanlegg og teknologi mv. – Ikkje 
offentleg

PS 61/14 Søknad om støtte - oppstartsfase - digital verksemd – Ikkje offentleg

PS 62/14 Søknad om støtte – Ikkje offentleg

Tarald Myrum Signe Sollien Haugå
Styreleiar Dagleg leiar
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Saksnummer Innhald

PS 46/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 47/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 19.03.2014

PS 48/14 Styreleiar orienterar

PS 49/14 Dagleg leiar orienterar

PS 50/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 51/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 52/14 Referatsaker

RS 19/14 Rammeløyve til regionale næringsfond i Setesdal 2014

RS 20/14 Reguleringsplan for rv.9 Sandnes-Harstadberg i Valle kommune -
utlegging av offentleg høyring

RS 21/14 Brev til samferdselsdepartementet Løyving i revidert nasjonalbudsjett

RS 22/14 Løyving i revidert nasjonalbudsjett - rv9 gjennom Setesal

RS 23/14 Referat fra møte i rådmannsgruppen  - Regionplan Agder 2020

RS 24/14 Politiråd-referat frå møte 19.03.2014

RS 25/14 Helsesatsinga Setesdal 2009-2012 - endeleg rapport

RS 26/14 Evjeklinikken AS

PS 53/14 Delegerte saker

DS 10/14 Svar på søknad om støtte til nydyrking - utvida areal

DS 11/14 Melding om vedtak: Søknad om støtte til ekstra mjølkekvotekjøp

PS 54/14 Drøfting/orienteringssaker

PS 55/14 Orientering ymse repr / utval

PS 56/14 Ny søknad om støtte til etablering av ladestasjonar for el-bil - reiseruta 
Rv 9

PS 57/14 Høyringsuttale - planprogram  - Regional transportplan Agder -
Setesdal regionråd

PS 58/14 Høyringsuttale - planprogram - Regional plan for innovasjon og 
berekraftig verdiskaping Agder

PS 59/14 Søknad om støtte – fase 2 – Fengsel Evje – vert dela ut på møtet

PS 60/14 Søknad om støtte til investeringar i foredlingsanlegg og teknologi mv.
– Ikkje offentleg

PS 61/14 Søknad om støtte - oppstartsfase - digital verksemd – Ikkje offentleg
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PS�46/14�Godkjenning�av�innkalling�og�sakliste



Møteprotokoll
Setesdal Regionråd - Styre

Møtestad: Revsnes hotell
Dato: 19.03.2014
Tid: 09:00 – 10:30

Faste medlemer som møtte:

Namn Funksjon Representerer
Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes 

kommune
Leiv Rygg Medlem Bygland kommune
Olav Neset Medlem Bygland kommune
Jon Rolf Næss Nestleiar Bykle kommune
Tor Hallvard Mosdøl Medlem Bykle kommune
Tarald Myrum Styreleiar Valle kommune
Finn Bjørn Rørvik Medlem Evje og Hornnes 

kommune
Nina Susanne Johnsen Medlem Valle kommune

Varamedlemer som møtte:

Namn Møtte for Representerer

Frå administrasjonen møtte:

Namn Stilling
Signe Sollien Haugå Dagleg leiar

Andre som møtte:

Namn Funksjon
Eivind Berg Rådmann Valle kommune
Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune
Jens Arild Johanessen Rådmann Evje og Hornnes kommune

Valle, 19.03.14

Gunn Marith Homme
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll

---------------------------------- ----------------------------------
----------------------------------
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Saksnummer Innhald

PS 31/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 32/14 Møteprotokoll frå styremøte 26.02.14

PS 33/14 Godkjenning av møteprotokoll

PS 34/14 Referatsaker

RS 15/14 Reguleringsplan for rv.9 Sandnes-Harstadberg i Valle 
kommune - utlegging av offentleg høyring

RS 16/14 Underteikna avtale om tenestekjøp mellom Setesdal 
Regionråd og Valle kommune

RS 17/14 Melding om vedtak - Base for luftambulanseteneste på 
Hovden

RS 18/14 Helsesatsinga Setesdal 2009-2012 - endeleg rapport

RS 19/14 Melding om vedtak hovedprosjekt helseklynge

PS 35/14 Drøfting/orienteringssaker

PS 36/14 Styreleiar orienterar

PS 37/14 Dagleg leiar orienterar

PS 38/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 39/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 40/14 Orientering ymse repr / utval

PS 41/14 Førebels rekneskap 2013 - økonomirapport

PS 42/14 Søknad om støtte til tema-avis

PS 43/14 Søknad om 3-årig samarbeidsavtale og støtte til Rock i Brokke

PS 44/14 Søknad om støtte til bokprosjekt - "Bruene på rv 9"

PS 45/14 Vedrørande prosess for reforhandling av samarbeidsavtale 
Setesdal Regionråd – Evje og Hornnes kommune 

PS 31/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

PS 32/14 Møteprotokoll frå styremøte 26.02.14

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Sjå sak 33/14.

PS 33/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Møteprotokoll frå styremøte 26.02.14 vart samrøystes vedteke.
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PS 34/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Referatsakene vart tekne til orientering. 
Jon Rolf Næss orienterte kort om referatsak 17/14

RS 16/14 Underteikna avtale om tenestekjøp mellom Setesdal 
Regionråd og Valle kommune
RS 17/14 Melding om vedtak - Base for luftambulanseteneste på 
Hovden
RS 18/14 Melding om vedtak hovedprosjekt helseklynge

PS 35/14 Drøfting/orienteringssaker

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Ingen drøftingssaker.

PS 36/14 Styreleiar orienterar

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Rv 9 gruppa jobbar med ulike politiske grupperinger på stortinget som kan bidrage 
med å få løysing på ein evt.  oppstart hausten 14 og frametter.

PS 37/14 Dagleg leiar orienterar

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

 Er i gong med ladestasjonsprosjekt – prøve å få til ein light versjon av 
opprinneleg prosjekt. 4 ladestasjonar, ein i kvar kommune.

 Desentralisering av sjukepleieutdanning ny runde med oppstart 2015.
 UiA treng eit signal får styret om deknig på 150 000,- pr. år.

 Kompetansefondet – 3 mill til næring. Bransjeoverskridande 
kunnskapsutvikling for næringslivet.

 Helseklyngeprosjektet – arbeider med å få på plass prosjektleiing

 Avvikla kontoret i Bygland

 Møte med innovasjon norge og forskingsrådet om ulike ordningar.

 Setesdalskonferansen 2014 – Bør vi opne konferansen for andre i samband 
med foredraget til geir Lippestad? Styret ser gjerne at  konferansen vert open. 

 Barnehagelærerutdanning – 5-6 søkjarar frå Setesdal.

 Reiselivet – ny interaktiv løysing for vertskapsopplæring er under utvikling.

PS 38/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar
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Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

 Museumskonsolidering
 Setesdal iKT – digipost. Legg om så snart det praktisk er mogleg.
 Lync – Skal bli tatt meir i bruk. Kvar rådmann tek initiativ til at det vert gjeve 

god opplæring.
 Næringssatsing
 Ruspolitisk handlingsplan 
 Vassforvaltningsplan, energiskule 
 Utviklingsplan SSHF
 Doktorgrad innafor helse, dette vart ikkje noko av p.t.

Tor Hallvard Mosdøl: spørsmål om Lync og bruk med eksterne / regionale aktørar, 
fylkeskommunen m.fl.

PS 39/14 Fylkeskommunen orienterar

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Ingen saker.

PS 40/14 Orientering ymse repr / utval

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Leiv Rygg:
Møte med Agder breiband og TDC – problematikk med fiber gjennom dalen. TDC 
skal jobbe med omlegging av kablen. Skal sjå på kva dette prosjektet vil koste. Det 
er ønskjeleg om Setesdal regionråd sitt eigarskap/bruksrett på trekkrøyr blir 
formalisert vs Statens vegvesen.

Jon Rolf Næss:
Fjellnorgegruppe. Prosessen ser ut til at har buklanda. Brev frå minister som gav 
fleire signal. Hovudsignalet var at grunnfinansiering på 200 mill som var forutsetning 
for å få på plass reiselivstruktur er trekt tilbake. Møte i Sydnorge gruppa der dei 
vedtok at det var siste møte i den gruppa. Heile prosessen kjem til å stoppe opp.  
Nytt møte 2. april i fjellnorgegruppa. Orienterer regionrådet i aprilmøtet.

PS 41/14 Førebels rekneskap 2013 - økonomirapport
Tilråding:
Styret tek økonomirapporten/ førebels rekneskap til orientering.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Handsaming:
Dagleg leiar orientere i høve avsetningar mv. og resultatforbedring.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Styret tek økonomirapporten/ førebels rekneskap til orientering.

PS 42/14 Søknad om støtte til tema-avis
Tilråding:
Styret i Setesdal regionråd løyver kr. 135.000,- til Setesdølen som omsøkt. Løyvinga blir dekka 
gjennom ansvar 9101. Ønskja tema /arbeidstittel : «Fornybar og berekraftig».
Ein føreset at det går tydeleg fram at avisa blir gitt ut i samarbeid med Setesdal Regionråd – og at
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Regionrådet er eksklusiv samarbeidspart for utgjevinga m.v. jf føresetnader i saksutgreiinga.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Handsaming:
Leiv Rygg føreslo at ein får til elekstronisk versjon / PDF av utgjevinga for 
publisering i etterkant.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Styret i Setesdal regionråd løyver kr. 135.000,- til Setesdølen som omsøkt. Løyvinga 
blir dekka gjennom ansvar 9101. Ønskja tema /arbeidstittel : «Fornybar og 
berekraftig».
Ein føreset at det går tydeleg fram at avisa blir gitt ut i samarbeid med Setesdal 
Regionråd – og at Regionrådet er eksklusiv samarbeidspart for utgjevinga m.v. jf 
føresetnader i saksutgreiinga.

PS 43/14 Søknad om 3-årig samarbeidsavtale og støtte til 
Rock i Brokke
Tilråding:
Styret vurderer dette som eit regionalt ungdomstiltak og løyver kr. 15.000,- som omsøkt til Rock i 
Brokke. Løyvinga blir ytt frå ramma til ungdomssatsing, ansvar 9101, prosjekt…..
Styret går inn for å vidareføre samarbeidet  for 3 år med føresetnader som skissert i søknaden.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Handsaming:
Tilrådinga vart samrøsytes vedteke.

Vedtak:
Styret vurderer dette som eit regionalt ungdomstiltak og løyver kr. 15.000,- som 
omsøkt til Rock i Brokke. Løyvinga blir ytt frå ramma til ungdomssatsing, ansvar 
9101, prosjekt…..
Styret går inn for å vidareføre samarbeidet  for 3 år med føresetnader som skissert i 
søknaden.

PS 44/14 Søknad om støtte til bokprosjekt - "Bruene på rv 
9"
Tilråding:
Styret avslår søknaden.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Handsaming:
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Styret avslår søknaden.

PS 45/14 Vedrørande reforhandling av samarbeidsavtale 
Seteral regionråd vs Evje og Hornnes kommune
Tilråding:
Styret ber ordførarane i Bykle, Valle og Bygland i lag med dagleg leiar legge fram utkast til 
tingingsgrunnlag basert på drøftinga i møtet 19. mars 2013.
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Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.03.2014 

Handsaming:
Framlegg frå Jon Rolf Næss:
Ein set ned ei gruppe med dei  4 ordførarane  i Setesdalskommunane og 
rådgjevingshjelp frå fylkeskommunen. Målet er å kome fram til eit omforeint framlegg 
til samarbeidsavtale.

Røysting.:
Framlegget frå Jon Rolf vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Ein set ned ei gruppe med dei  4 ordførarane  i Setesdalskommunane og 
rådgjevingshjelp frå fylkeskommunen. Målet er å kome fram til eit omforeint framlegg 
til samarbeidsavtale.
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Referat

Rådmannsgruppen

Dato/tid: 20.03.14 kl. 12.15 – 16.00  
Møtested: Kristiansand: Fylkeshuset, Møterom Kristiansand
Referent Inger Holen
Møte innkalt av: Arild Eielsen
Møtedeltakere: Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Lars Lauvhjell, Svein Skisland,

Eivind Berg, Kjell Gunnar Olsen, Norman Udland, Jan Inge Tungesvik, Kjell 
Kristiansen, Signe Sollien Haugå, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Ola 
Olsbu, Kenneth Andresen

Meldt forfall: Per Kristian Vareide, Svein Vangen, Harald Danielsen

Saksnr: Tema: Ansvar:

Sak 13/14 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Godkjennes u.a.

Arild Eielsen  

Sak 14/14 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 150114

Vedtak:

Referat godkjennes u.a.

Arild Eielsen  

Sak 15/14 Oppfølging sak 05/14 Klima

Leder av faggruppe Klima, Hans Fløystad, innleder saken

Vedtak: 

Rådmannsgruppen slutter seg til oppsummering i notatet som følger 

saken. Saken forelegges PSG.

Arild Eielsen  

Sak 16/14 Oppfølging sak 09/14: Agderprosjektet

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar saken til etterretning

Arild Eielsen  

Sak 17/14 Referat- og orienteringssaker

1. Referat fra PSG- møtet  13.02.14 (lenke)
2. Orientering fra Sørlandstinget 28.02.14
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3. Referat- orienteringssaker fra regionrådene ( 5 min. hver)
a. Knutepunkt Sørlandet, utdelt i møtet
b. Østre Agder 
c. Setesdal 
d. Lindesnes
e. Lister

4. Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se lenke til 
referat fra faggruppene klima, utdanning og kultur, 
Orienteringssaker:

a. Status RUP- Agder
b. Foreløpig agenda neste PSG møte, 03.04

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Sak 18/14 Regional transportplan (RTP), oppfølging sak 06/14

Prosjektleder RTP, Ola Olsbu, orienterer om planarbeidet 

Vedtak: 

Rådmannsgruppen tar saken til orientering.

Arild Eielsen    

Sak 19/14 Regional plan for likestilling inkludering og mangfold (LIM)

Prosjektleder LIM- planen, Lisbeth Reed gir en kort orientering om 
planarbeidet

Vedtak: 

Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Arild Eielsen    

Sak 20/14 Regional plan for Innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN)

Prosjektleder for VINN-planen, Manuel Birnbrich, orienterer om 
planarbeidet

Vedtak: 

Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Arild Eielsen    

Sak 21/14
Revidert handlingsprogram for Regionplan Agder 2020 

Inger Holen gir en orientering om status

Vedtak: 

Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Arild Eielsen    

Sak 22/14 Plassering og forslag til saker neste møte, 20. mai Arild Eielsen    
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Neste møte legges til kristiansand, møte starter klokken 12.00
Foreløpige saker til møte: 

 RUP-Agder 2015
 FLIK-prosjektet
 Utkast strategisk notat kultur
 "Løypemeldinger" RTP og VINN 

Sak 23/14 Evt.
Ingen evt. saker

Arild Eielsen    
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Politiråd – Setesdal
Dato:19.mars2014 Stad:Revsnes

Tilstade:

Politiet:KirstenLindeberg,HansMartin Skovly,TorgeirVinsnes,KjellHeggstad,SigurdLangeid,Terje
Stifoss,DagHovdenogTorKasin.

Kommunane;LeivRygg,OlavNeset, AasmundLauvdal,EivindBerg,NinaS.Johnsen,TaraldMyrum,
JonRolfNæss,TorHallvardMosdøl,BjørnRopstad.

Forfall: OddmundLjosland

Referent:SigneSollienHaugå

Ordførari Valle,TaraldMyrum,ønskjavelkomen.

PolitimesterKirstenLindeberginnleiaog informertem.a.om:

Politiråd:Oppleggfor kommunevise /lokale politirådsmøte. Einvil formalisereetablert praksis– og
avtalefestedette. Einser føre segeit fellesregionaltårlegogeitt årlegmøtemedkvarkommune.
Fristfor å få påplasskommuneviseavtaler;1.9.14.Avtalenevil dannegrunnlagfor årlegrapportering
for politiet. Avtalenmådefinerenærare lokalemål for samarbeidet.

Organisering:Setesdalliggfast someiningetter ny inndelingi Agder.Einarbeidervidaremed
alternativemodellarog inndelingavpolitidistrikt i kjølvatnetavpolitianalysen.Einvektleggbåde
robustheitogresponstid.

HansMartin Skovlyinformerteom:

“Handlingsplanfor førebyggingavkriminalitet” – dokumentetblir distribuertelektroniski etterkant
avmøtet. Temasomtidleg innsats,kunnskapogsamarbeid– oglovbrot blant mindreårigebør
drøftastkonkreti dei lokalemøta. Tryggleiksguidefor ungevoldsofferer eit nytt tiltak. Rus,psykisk
helse,fadderordningvedetableringavSLT-koordinator.Politietønskjerå bli meir aktivei
kommunanesitt planarbeid.Ungdomskontrakt– utsjekkstatus.Ungdomsstraff– viakonfliktrådog
lokal SLTmåvereoperativt lokalt somlikeverdigtilbod i alledelar avAgder.

Rettleiarfor alvorlegehendingari barnehagarogutdanningsinstitusjonarmådistribuerasttil alle
skule- ogleiarnivåi barnehagar.Detnasjonalebiletet tilseierberedskap– og fokuspåførebyggande
arbeidlokalt.Børoginn i ROS-analysen.Temai førstelokalepolitiråd.
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“Fellestryggleik– fellesansvar” – ny plankjemi juni, vil gi meir ansvartil kommunanei høve
radikalliseringogtidleg innsats.Aktuelt temaogi høvekommunalekriseplanerogkriseleiing.

Kriminalitetsbileteti Agderpolitidistrikt / Setesdal:TorgeirVindsnesorienterte om m.a.
kriminalitetsstatistikk,trendarogutviklingstrekk.Fokuspåmobilevinningskriminelle– ikkjegløym
(lokale)gjengangarar,Lokalegjengangararkanvereeit fellesansvar,utelivsvold,seksualisertvoldog
-handlingar(internet) - førebygging,familievoldogandretemabørdrøftast i dei lokalepolitiråda.
Miljøkriminalitet– urovekkandeaukei aukandescootertreffogalvorlegescooterulykker.

Kommunevisinfo - status:

TaraldMyrum informerte frå politirådsmøteValle; nokomerksemdrundt Folkehøgskule,avd.vdg,.
Igangsettingavhaldningsskapandearbeid– snøscooter– medtemasomtryggleikogrisiko/ansvar.
Arbeidetvil bli i samarbeidmedforhandlararog i samband medløyvetildeling.Prøveordning– løyper
– krevulykkesrapporteringmv – påreknelegi gongfør nestesesong.Ellesfokuspånokre
samlingsstadermedlitt krevjandeungdomsmiljø.Fjellredningsgruppefungerergodt – avklåra
godtgjering.

SigurdLangeidog DagHovdensupplerteom: ulovlegscooterkøyring,“Av-ogtil” - brosjyre,Kontroll-
aktivitet i høgsesong,ogat ein har merksemdpåspritomsetingviautanlandskarbeidskraft. Kravom
dørvertutdanninger ei utfordring for fleire avskjenkestadane. Mangelpådrosjerogveksande
utelivsbransjepåHovdenhar somkonsekvensaukapromillekøyringlokalt. Løyvesituasjonenfor
drosjerer ikkjetilfr edsstillande- serat det blir meir privatekjøreordningar/ promillekøyring.
Skyssordninglokalt vil kunneavbøtenoko.Vold ogordensforstyrringkanfølgjeavmanglande
heimtransport.

JonRolfNæssunderstrekabehovfor betre vaktordning/tilstadeverepåHovdenvedtider der det er
mykjefolk der oppe.

LeivRygginformerte frå møte i Bygland:inntrykketer at det få utfordringarpt. Haldningsskapande
arbeidfor å førebyggescooter-ulykkerkanvereaktuelt. Innspelpå fokusflytting i
radikaliseringsdebatten.

BjørnRopstadinformerte tilsvarandefrå EvjeogHornnes.Samarbeidetogoppfølgingalokalt er
opplevdsomveldiggod.Vidaregåandeskuleopplevogfå problem,tilsvarandegjeldfengselet.Stifoss
supplertelitt omaukei familievoldssaker– ognokopånarkotikasakeri Evjeområdet.Politirådsmøte
er p.t. ikkjegjennomført.Detblir arbeiddmedetableringavSLT-koordinator.

TorKasin– informerte frå Åseral.Politirådsmøteer gjennomført.SLT-koordinatori lagmed
Lindesnes.Oversiktlegetilhøve– utfordringari høveresponstidogavstandi sambandmedhelg- og
utfartsperiodar.
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Oppfølging:

Felles- regionalt:

� Vurdere initiativ til regionalløysingogdrøftingmellomkommunane,politi og
fylkeskommunennår det gjeldskyssordningfor å føregripepromillekjøringoganna
legitimertetransportordningarlokalt.

Lokalepolitiråd / oppfølgingspunkt:

� Formalisereavtaler– lokalepolitiråd

� “Handlingsplanfor førebyggingavkriminalitet” – sjåframom

� Rettleiarfor alvorlegehendingari barnehagarogutdanningsinstitusjonartil alle leiararav
skule- ogbarnehagar.

� Alvorlegehendingari skuleogbarnehaginn i ROS-arbeidet. .

� Radikalliseringogtidleg innsatstemai lokalekriseplanerogkriseleiing.
� Gjengangarar– behandlingstilbod/ hjelpetiltaklokalt– lokaldrøfting.

� Familievold– kartleggingi helsesektoren– undersøkestatus lokalt– jf. avvergingsplikta

� InnkallingavSLT- koordinator til politirådsmøtaviakommunane.

Politiet:

� Ønskjeom å etablerevaktordning/meir tilstadeverepåHovden- vedutfartstider og
høgsesongfor reiselivet; einvil vurderekvasomer rådå få til ut frå samlaressursaroghøve
til prioriteringar.

SigneSollienHaugå

referent
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Setesdal Regionråd – eit samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle

Setesdal Regionråd | Kommunehuset, N-4747 Valle | Telefon sentralbord: 37937500 | Org.nr 981543556 | Bank: 2890.67.12905 
E-post: post@setesdal.no | www.setesdal.no

Marit Taksdal
Langeid

4745  BYGLAND

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2010/230-19 Signe Sollien Haugå 223 06.04.2014

Delegasjonssaknr.:   2/14

Svar på søknad om støtte til nydyrking - utvida areal

Vi syner til dykkar søknad om støtte til nydyrking datert 27.mai 2013 – og tilleggssøknad for utvida areal på 
ca 10 daa. – Ein legg til grunn tilsvarande kostnadsoverslag; kr. 15.000,- pr daa som i den andre søknaden.

Ein syner og til etablert praksis når det gjeld støtte til nydyrking med inntil 10 % av kostnader i høve godkjent 
dyrkingsplan, og kostnadsnivå p.t. avgrensa oppover inntil kr 12.000,- pr daa. 

Ein understrekar at regleverket for slike saker p.t. ikkje er gjennomarbeidd og harmonisert mellom
kommunane og at saka difor har avgrensa verknad i høve framtidige saker.

Administrativt vedtak:

I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis løyver dagleg leiar kr 12.000,- som støtte til nydyrking, 
basert på søknad til dyrking av 10 daa og etablert praksis om godkjent kostnadsnivå inntil kr. 12.000 pr daa 
og inntil 10 % støtte.

Løyvinga blir ytt frå Regionalt Næringsfond som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og kommunane i 
Setesdal via Regionrådet.

Løyvinga blir ytt på vanlege vilkår. Ein føreset at det ligg føre godkjent dyrkingsplan og at 
landbruksansvarleg i Bygland kommune ferdiggodkjenner tiltaket som grunnlag for sluttutbetaling av 
løyvinga.

Med vennleg helsing

Signe Sollien Haugå
Dagleg leiar

Kopi til:
Bygland kommune

Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v.
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Side 2

Standardformular – klage / vilkår m.v.

Klageadgang:
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter mottakinga av 
dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram av klaga kva del av 
vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga.

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til  Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som trengst i 
høve EØS-regelverket, sjå nedanfor.

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 15.des 
2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379.  I følgje 
desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over eit tidsrom 
på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i konflikt med denne 
regelen. 

Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 200 000 
Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste tre 
rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det ikkje er 
motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande rekneskapsåra –  eller 
oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle nye søknader om offentleg 
støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår 
frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling:
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell vekk 
dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte høve, gje 
fristforlenging med inntil eitt år.

Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk kontroll 
med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter føresetnadene, kan 
regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt.

I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av dokumenta i 
saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig!

Svar på tilbod om løyving - frist:
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. EØS-
regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post eller pr papir.
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Setesdal Regionråd – eit samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle

Setesdal Regionråd | Kommunehuset, N-4747 Valle | Telefon sentralbord: 37937500 | Org.nr 981543556 | Bank: 2890.67.12905 
E-post: post@setesdal.no | www.setesdal.no

Sigurd Bjåen
Bjåen Fellesfjøs ANS
4755 Hovden

  

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2013/51-4 Signe Sollien Haugå 08.04.2014

 37937525

Delegasjonssaknr.:   3/14

Melding om vedtak: Søknad om støtte til ekstra mjølkekvotekjøp
Viser til søknad av 12.02.2014.

Administrativt vedtak:
I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis imøtekjem dagleg leiar søknad om
refusjon for kjøp av mjølkekvote som følgjer; Setesdal Regionråd løyver kr. 4 770,-
tilsvarande 25% av kjøpesum med pris på kr.2,50 pr. liter eks. mva. Løyvinga blir ytt frå
regionalt næringsfond.

Vilkår:
Dersom kvota eller delar av denne vert seld vidare innan 5 år – må tilsvarande del av
tilskottet betalast attende til Setesdal Regionråd. Tilskottet vert utbetala med det fyrste.

Med helsing

Sign.
Signe Sollien Haugå
Dagleg leiar Gunn Marith Homme

leiar Velkomstsenter/
sekreteriatsleiar
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Saksmappenr: 2012/78-38
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

56/14 Setesdal Regionråd - Styre 23.04.2014

Ny søknad om støtte til etablering av ladestasjonar for el-bil -
reiseruta Rv 9

Tilråding:
Styreleiar og dagleg leiar får fullmakt til å søke finansiering av ladestasjonsprosjekt som skissert.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Regionrådet fekk utarbeidd eit grundig søknadsgrunnlag for ladestasjonsprosjekt i 2013. Prosjektet let 
seg ikkje realisere då det ikkje fekk støtte frå Transnova.  Regionrådet sette av løyvinga for 2013 og 
tilsvarande er det budsjettert med midlar til mogleg realisering i 2014. Regionrådet har eigarskapen til 
forprosjektet og styret har bed om at ein finn måtar å få det finansiert og realisert på, heilt eller delvis i 
2014.

2. Saksopplysningar
Søknad om støtte til etablering av hurtigladestasjonar i Setesdal anno 2013 er tenkt justert med tanke 
på tal stasjonar og med tilpassing til ny utlysing frå Transnova april 2014. 

Det er etablert kontakt med Grøn kontakt og dei tilbyr eit samarbeid for å fremje prosjektet i høve den 
nye utlysinga til Transnova no.

Det er gjennomført møte med den offentlege innkjøpsordninga (OFA) for å avklåre formelle 
grensegangar i høve ev samarbeid i søknads-, etablerings- og driftsfase med private aktørar.

Framlegg til revidert ambisjon er etablering av 4 landestasjonar – ein i kvar kommune med 
utgangspunkt i forprosjekt og lokalisering. Etablering av ein Teslaladar i regionen samd inkludering av 
etablert ladeuttak i Hovdetun og planlagt hurtiglader på Evje.

Revidert skisse er forankra i rådmannsgruppa 
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3. Vurdering

Ein legg ikkje opp til ein ny vurdering av saka konkret – men skisserar eit framlegg til prosessen med 
siktemål realisering i 2014 slik:

 Planlegging – søknad: Setesdal regionråd er søkjar og prosjekteigar i høve Transnova og 
andre.  

 Tilbod og kjøp av ladestasjonar: Grøn kontakt er innkjøpsledd og syter for innhenting av pris 
på utstyr innafor lov om offentlege innkjøp.

 Utbygging: Kommunane blir tiltaksansvarleg lokalt – nytter lokale rammeavtaler for 
installasjon/etablering av stasjon.

 Eigarskap: Regionrådet overfører eigarskap til teknisk installasjon til kommunen/ ev 
grunneigar som formell eigar av ladestasjonane når desse er etablert.

 Drift: Det blir lyst ut tenestekonsesjon med driftsperiode 7 år,  kriteria i samsvar med nasjonal 
utlysing (betalingsløysing mv) . Vilkår om overtaking/ fjerning av utstyr ved avvikling inn i 
operatøravtala – OFA bistår i prosessen. Det blir inngått operatøravtale i etterkant av 
utlysinga.

 Revidert søknad: Lokal avklåring av lokasjon. Revisjon av kostnadsestimat aktuelle 
lokasjonar i ny søknad. 

 Kostnadsdeling – finansieringsplan: Revidert søknad omhandlar etableringa av 4 
hurtigladestasjonar og ein Tesla-ladar. Ein fordelar «flatt» - lik del frå Regionrådet – og 
likedeling mellom stasjonane av støtte frå Transnova og ev andre. Meirkostander med Tesla-
lader blir finansiert dels av prosjektet og dels lokalt. Resten – dvs ev lokal samfinansiering 
mellom kommunen og private aktørar  - blir ivareteke av den einskilde kommune.

Valle, den  16.04.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Saksmappenr: 2014/32-2
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

57/14 Setesdal Regionråd - Styre 23.04.2014

Høyringsuttale - planprogram  - Regional transportplan Agder -
Setesdal regionråd

Tilråding:
Styret syner til saksutgreiinga og avgir dette som uttale frå Setesdal regionråd.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommunar har vasla start av planarbeid med felles regional 
transportplan (RTP). Planen tek utganspunkt i Regionplan Agder 2020 og den regionale 
planstrategien. Føremålet er å sikre at Agder vidareutviklast som ein attraktiv region for busetnad og 
arbeidsliv, og med ein infrastruktur som understøtter regional utvikling o.a. Planarbeidet skal fastsette 
mål for ein framtidig berekraftig infrastruktur. Han skal også samordne og prioritere regionane sine 
innspel og forventingar til Nasjonal transportplan 2018-2027. Planen vil og vere førande for 
prioritering av ressursar framover. Planhorisonten er tenkt sett til 2015-2027.

2. Saksopplysningar
Høyringsfristen er sett til 4. mai d.å. Dei ber om innspel i sær i høve; hovudutfordringar i høve 
prioriterte plantema, innspel til organisering og involvering og konkrete utgreiingsbehov.

Framlegg til endeleg planprogram vil kome til handsama i fylkestinga i juni d.å.
Rådmannsgruppa legg til grunn at det blir fremja ein felles høyringsuttale frå kommunane i 
Setesdal gjennom denne saka.

3. Vurdering

Ein felles RTP vil kunne avklåre og samordne dei regionale prosjekta og prioriteringar som sikrar 
heilskapleg utvikling av landsdelen framover – ikkje minst andsynes nasjonale styresmakter og for 
samordna politisk påverknadsarbeid.

For Setesdal der det er ei hovudåre riksveg 9 er det overordna at denne blir fokusert i RTP. 
Ein ser det positivt at ein legg vekt på regionforstørring, transportkorridorar og intermodale 
transportknutepunkt  for utvikling av ein framtidig berekraftig infrastruktur i landsdelen. 
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Ein er oppteken av at dei prioriterte hovudårene med ankeret ligg fast med E18, E39, og Rv 9- når 
det gjeld veg. Vidare at ein held fokus på hamn, bane, fly og overgangane mellom desse for å gi 
effektiv og berekraftige transportløysingar til og frå landsdelen og inn mot vekstsentra i regionen. 
Følgjeleg og at ein held desse fram som dei prioriterte prosjekt for finansiering og sluttføring i 
NTP-prosessane i neste planperiode.

Godt vegsamband forsterkar og bind landsdelen i hop. For Setesdal er det viktig at omgrepet 
«regional forstørring» blir drøft både for interne bu- og arbeidsregionar – men og i høve god 
framkome for rekreasjon og fritidsbuarar  som har «helgependling» mellom kysten og opp til 
Hovden.

Vegsambandet er og opplevingsåra for basisnæringane som reiseliv og tenesteyting i regionen. 
Det være seg utanlandstrafikken via hamna i Kristiansand, og nasjonale reiseruter  og 
rundreiseturisme - med vegsambandet til naboregionar – til E 134 via Haukeli, og aust – vest 
Stavanger via Brokke – Suleskard og Rotemo-Dalen og Telemark stor tyding.  For handelsstaden 
Evje har tverrsambandet rv 41 særleg tyding.

Over lengre strekker har Setesdal har ikkje alternative vegar , jf risiko- og sårbarheit, - det er såleis 
viktig at ein så langt det er råd prioriterar trygging av framkome gjennom ras- og flomutsette parti, 
og moglege omkjøyringsvegar (fylkesvegane) har ein slik standard at dei kan nyttast ved større 
uføresette hendingar / ulykker dersom riksvegen på ein eller annan måte ev ikkje kan nyttast over 
ei kortere eller lengre periode. Ein må og ha fokus på beredskapsmessig infrastruktur  
(helikopterlanding) og utryktningsutfordringar i område med stor utfart og lange geografiske 
avstandar. Oppgradering frå dels einfelts veg med tidvis mykje tungtransport og store kjørety i 
kombinasjon med helgeutfart og ferietrafikk til gjennomgåande veg med gul midtstripe vil redusere
risikoen for ulykker her.

Grunna store avstandar er bilen ofte einaste framkomstmiddel – det er likevel ønskjeleg å sjå på 
kollektivtilbod i høve nærmiljø og interntransport. Regionen vil gjerne vere representert i faggruppe 
for å drøfte framtidige løysinger som kan omfatte samla transportbehov / tilbringartenester for 
kommunane, reiseliv osb.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) varierer stort i Setesdal – medan kvardagstrafikken i hovudsak går greitt 
er det knytt større auka fare for mjuke trafikkantar i samband med helgeutfart, ferietider og 
periodar der det er stor trafikk. Ein oppfattar at dei fleste unngår å vere syklistar og gåande langs 
hovudvegen då trafikken er stor - og at det er avgrensande i høve nærmiljøaktivitet. Likeeins 
gangs- og sykkelvegar inn mot kommunedelsentra er såleis viktig, både som skulevegar og for 
trygg framkome for mjuke trafikantar i lokalt/ nærmiljø. Sykkelrute 3 har stort potensiale i eit 
folkehelseperspektiv. Sykkelruta følgjer stort sett fylkesvegane  - dei manglar ljos i dei to tunellane 
og er pt farlege for syklistane.

Setesdals ønskjer å etablere ein grøn transportkorridor og profilere på grønenergi og å legge til 
rette for el-bilar gjennom ein ladestasjons-struktur langs riksveg 9, og at kommunane i større grad 
går over til el-bil som tenestebiler i m.a. helse- og omsorgstenestene. 

I høve organiseringa ser ein det som viktig at regionen er representert i styringsgruppa på line 
med Kristiansand og Arendal kommunar. Sekundært meiner ein at politisk samordningsgruppe bør 
ha dette oppdraget då det er eit tema som bør omfatta alle delane av Agder.

Likeeins at ein sikrar regional involvering med regionale representantar til prosjektgruppa gjennom 
fast representasjon frå Setesdal/ rv 9.

I høve planprogrammet vil regionane bli involvert i høve skildring av utfordingsbiletet for eigen 
region. Dette vil kunne utdjupe og utfylle noko meir det ein har teke opp så langt. 

Valle, den  15.04.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Regional transportplan Agder. Varsling av planoppstart, høring og offentlig ettersyn 
av forslag til planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 8-3. Høringsfrist 4. 
mai 2014. 

 
Det varsels med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. 
plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3. 
 
Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok den 11.03.2014 og 18.03.2014 å legge forslag 
til planprogram for Regional transportplan Agder ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 4. mai 
2014. 
 
Regional transportplan Agder (i det følgende omtalt som RTP Agder) følger opp Regionplan Agder 
2020 og vedtatt Regional planstrategi.  Formålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som 
en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som 
oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle robuste 
bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og regionalforstørring. Planen skal 
samordne og prioritere regionens innspill og forventninger til Nasjonal transportplan 2018-27.  
 
 I planprosessen skal det settes overordnete mål for en fremtidig bærekraftig infrastruktur.  
 
Følgende plantema er foreslått: 
 
- Status utviklingstrekk og utfordringer  

- Transportsystemet og transportstrømmer  

- Risiko og sårbarhet i transportsystemet 

- Plangrunnlag (gjeldende planer og vedtak) 

- Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse 

- Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse 

- Transportkorridorer og knutepunkter, herunder havnesamarbeid 

- Samarbeidsforhold til våre naboregioner  

- Rammebetingelser/finansiering  

- Prioritering og tiltak 

 Vi inviterer ulike aktørene på Agder til å bidra med konstruktive innspill til planprogrammet for å 
sikre en tidlig involvering og en god regional forankring av planarbeidet. Spesielt ønsker vi 
synspunkter på 

STRATEGI- OG UTVIKLINGSSEKSJONEN 

Vår dato Vår referanse 
20.03.2014 14/19497-5 : 131 Q10 

Saksbehandler:  Inger Nilsen Holen   Deres dato Deres referanse 
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VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 4 
 
 
 

- hva som anses som hovedutfordringer prioritering av plantemaer 
- organisering av planarbeidet og involvering 
- konkrete utredningsbehov 

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vil fastsette endelig planprogrammet i midten av juni 
2014. 
 
 
Plan- og bygningsloven legger spesielt vekt på involvering av kommuner i regionale planprosesser. 
Der det anses som formålstjenlig kan kommunene gjerne sende samordnete høringsuttalelser 
gjennom sine respektive regionråd.    
 
Høringssvarene merkes "RTP Agder"  
 
Postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 
Kristiansand. 
 
Frist for høringsinnspill er 4. mai 2014. 
 

Forslag til planprogram og ytterligere informasjon om planarbeidet vil være å finne på: 

- Regionplan Agder 2020 sin nettside:  
- http://www.regionplanagder.no/maal-mot-2020/4-kommunikasjon-de-viktige-veivalgene/ 
- Aust-Agder fylkeskommunes nettside http://www.austagderfk.no/innspill 

- Vest-Agder fylkeskommunes nettside http://www.vaf.no/planer/hoeringer/ 

 
 
Eventuelle spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til: 
 
Ola Olsbu 
Plan- og samferdselssjef 
Aust-Agder fylkeskommune 
Mobil: 91386518 
Ola.olsbu@austagderfk.no 
 
 

 Vidar Ose 
Samferdsels sjef 
Vest-Agder fylkeskommune 
Mobil: 90527101 
Vidar.ose@vaf.no 
 

 
  
Antall vedlegg: 2 
 Liste over høringsinstanser 

 Forslag til planprogram Regional transportplan Agder   

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kenneth Andresen (sign.) Ola Olsbu (sign.) 
Regionalsjef Plan- og samferdselssjef 
Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 
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VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 4 
 
 

Høringsinstanser 

- Fylkesmennene 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

Fylkesmannen i Aust-Agder 
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1. Innledning 
 

Agderfylkene har mange og sammensatte utfordringer. De største byene har urbane 
utfordringer med stor folketilvekst, kø problematikk som også gir dårlige vilkår for 
kollektivtrafikken. Distriktene har utfordringer som fraflytting og dårlig infrastruktur. 
Havn, jernbane og flyplass har behov for opprusting og modernisering for å 
tilfredsstille landsdelens behov gode kommunikasjoner til andre regioner i inn- og 
utland. 
 
Regionplan Agder 2020 har lagt til grunn at det skal utarbeides Regional 
Transportplan for Agderfylkene (RTP). Planen skal bidra til at det utvikles et 
framtidsrettet trafikksystem, som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere.   

Regional Transportplan for Agderfylkene skal legge til rette for at Agderfylkenes 
målsetting om å utvikle et konkurransedyktig og fremtidsrettet transportsystem nås.    
Planen vil være et viktig strategisk dokument i landsdelens innspill til neste rullering 
av nasjonal transportplan 2018 – 2027. Arbeidet baseres tar utgangspunkt i 
eksisterende planer og prioriteringer. Gjennom planarbeidet vil en ha fokus på en 
helhetlig utvikling av transportløsninger i regionen. 
 
 

2. Bakgrunn og begrepsavklaring 

 

Regional transportplan skal bidra til å oppnå målene i Regionplan Agder 2020. 
Regionplanen sier at – Hovedmålet med regionplanen er å utvikle en sterk og samlet 
landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de 
indre distriktene. 

Transportkorridorer definisjon:  

I arbeidet med Nasjonal transportplan er det definert åtte transportkorridorer i Norge. 
De omfatter alle fire transportformene: sjø, luft, vei og bane. Sammen med terminaler 
og knutepunkter danner de et overordnet, nasjonalt transportnettverk. Stamveiene er 
hovedårene for veitrafikken. Korridorene har viktige funksjoner ved å binde sammen 
regioner og sentrale strøk i landet, og de vil bidra til god tilknytning mellom Norge og 
utlandet. http://snl.no/transportkorridor 

 

3. Om dette planprogrammet 
 

plan- og bygningsloven danner følgende nasjonale eller regionale dokumenter 
bakteppet eller legger føringer for planarbeidet: 
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Fylkestingene har besluttet at RTP skal følge plan- og bygningsloven når det gjelder 
regionale planer.  Dette legger noen premisser for arbeidet. Planarbeidet for RTP 
består av to faser: Planprogram og planfasen. Dette dokumentet er et planprogram, 
kort fortalt "en plan for planen". I plan- og bygningsloven heter det at en ved oppstart 
av et (regionalt) planarbeid skal lage et planprogram som beskriver hvordan 
prosessen i arbeidet med planen er tenkt gjennomført. Et planprogram skal gjøre 
rede for: 
 
• formålet med planarbeidet, 
• planprosessen med frister og deltakere, 
• opplegget for medvirkning, 
• behov for utredninger. 
 
 

4. Formål med planarbeidet  

 

Planen vil være retningsgivende for prioritering av ressurser. Derfor er det 
avgjørende for planens legitimitet og gjennomføringskraft at det legges opp til en 
prosess som sikrer eierskap til planarbeidet og den endelige planen hos dem som 
skal gjennomføre planen, eller deler av den. 
Hensikten med planen er å samordne felles utfordringer og prioriteringer og sikre 
riktig ressurstildeling til et sammenhengende transportsystem i vår landsdel.  
 
Plandokumentet skal være på overordnet strategisk nivå og ivareta helhetlige 
transportløsninger blant annet ved å reflektere korridortenkning. Arbeidet skal bidra til 
å samordne landsdelens felles utfordringer og prioriteringer. 

 
Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for 
bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves 
effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle 
robuste bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og 
regionalforstørring. 
 
Transportkorridorer og – knutepunkt er sentrale faktorer for å se ulike transportformer 
i sammenheng, og vil være viktige i den regionale transportplanleggingen. Nøkkelen 
til en effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger 
mellom ulike transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter. For å kunne 
overføre mer transport fra veg til sjø og jernbane blir det viktig med helhetlig 
planlegging for å utnytte regionens intermodale transportknutepunkter. 
 
Det er også et behov for å se drift og investeringer innenfor transportsystemet i 
sammenheng.  
 
Planen skal være relevant for hele Agder. For øvrig er det regionale myndigheter og 
kommuner som anses å være hovedmålgruppen for å gjennomføre planen, i tett 
samarbeid med privat næringsliv og fagetater.  
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5. Virkning av planen 

 

Regional transportplan vil være et strategisk dokument som inneholder overordnede 
mål, strategier og prioriteringer for transportsystemet i Agderfylkene. Vedtatt plan 
skal legges til grunn for fylkeskommunenes arbeid med plan- og handlingsprogram 
for egne ansvarsområder. Plandokumentet skal også brukes i regionens arbeid med 
neste nasjonal transportplan for alle transportformer. 

RTP vil ikke være rettslig bindende slik som bestemmelser, men vil gi uttrykk for 
politiske prioriteringer. Føringene i RTP vil kunne si noe om hvilken rolle en 
fylkesvegstrekning skal ha, men ikke å avgjøre trasévalg mv. RTP vil være et 
overordnet strategidokument uten retningslinjer eller rammer for utbygging. På denne 
bakgrunn vil arbeidet med RTP ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

6. Plantemaer 
 

Tidshorisonten for planen er 2015-2027. 

 Status utviklingstrekk og utfordringer (Demografi, næringsliv, sysselsetting, 
standard transportsystemet, ulykker) 

o Sammenstille eksisterende statistikk og erfaringsdata slik at regionens 
hovedutfordringer blir tydelige.   

 Transportsystemet og transportstrømmer  
o Trafikkmengder og transportmiddelfordeling, næringslivets transportbehov 

og prognoser. Fremstille et samlet utfordringsbilde basert på oppdaterte tall 
og i et fremtidsrettet perspektiv som reflekterer regional vekst.  

 Risiko og sårbarhet i transportsystemet 
 Plangrunnlag (gjeldende planer og vedtak) 
 Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse 

o Overføring av persontransport fra bil til miljøvennlige transportmidler 
 Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse 

o Trafikksikkerhet. Reduksjon av ulykkesrisiko i henhold til nasjonale 
føringer, regional trafikksikkerhetsstrategi og null visjon 

o Redusere behov for personbiltransporten 
o Kollektivtransport, tilbud, ansvar, finansiering 
o Gang- og sykkeltransport 

 Transportkorridorer og knutepunkter, herunder havnesamarbeid 
 Samarbeidsforhold til våre naboregioner  
 Rammebetingelser/finansiering av vegbygging 
 Prioritering og tiltak 

 

7. Organisering 

 
Som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020 vil Fylkeskommunene ta en ledende 

rolle i utformingen av samferdselspolitikken i fylkene og regionen. Politikken må 
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utformes i samarbeid og dialog med kommunene, de statlige transportetatene, 
næringslivet og organisasjoner i planprosessen. Fylkeskommunene vil ivareta 
koordineringsrollen i kraft av rollen som regional utviklingsaktør og regional 
planmyndighet. Organiseringen for RTP følger den strukturen som alle felles 
regionale planer for Aust- og Vest-Agder skal ha, jamfør vedtak i begge 
fylkeskommuner i 2013. 
 
Prosjekteier: Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder. Vedtar planprogram, planen og 
handlingsprogram. 
 
Prosjektledelse: Aust -Agder fylkeskommune. Prosjektleder har ansvar for 
utarbeiding av planen og gjennomføring av planprosessen.  
 
Politisk styringsgruppe: Fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.  
 
Administrativ styringsgruppe: Adm. styringsgruppe tar beslutninger ved viktige 
milepæler i planarbeidet. Medlemmene sørger for forankring av planarbeidet i sine 
respektive organisasjoner og har dialog om planarbeidet med sine viktigste 
samarbeidspartnere. 
 
Medlemmer: Representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder 
fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune.  
 
Referansegrupper: Politisk samordningsgruppe og rådmannsgruppe for 
gjennomføring av Regionplan Agder 2020. Gir innspill til planprosessen og skal sørge 
for at planarbeidet er forankret i oppfølging av Regionplan Agder 2020.  
 
Prosjektgruppen: Denne gruppen er hovedarbeidsgruppen i planprosessen og 
består av representanter fra fylkeskommunene, Arendal og Kristiansand kommuner, 
NHO og Statens vegvesen. Prosjektgruppen skriver forslag til plantekst, henter inn 
kunnskap ved behov og bidrar til forankring i sine respektive organisasjoner. 
Gruppen vil knytte til seg flere ressurspersoner eller - grupper ved behov.   

 
Organisasjonskart 
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8. Informasjon, medvirkning og dialog 
 

RTP vil ha status som regional plan etter plan- og bygningsloven og vil legges til 
grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Derfor er det 
viktig å ivareta god kommunikasjon og bred medvirkning i planprosessen. Arbeidet 
med RTP vil som sagt involvere mange. Arbeidet krever at sentrale aktører deltar 
aktiv og at etablerte arenaer gjenbrukes for å nå flest mulig. Arbeidet vil formidles og 
holdes oppdatert gjennom regionplanens hjemmeside under denne nettadressen. 
http://www.regionplanagder.no/infobank/regionale-planer-og-strategier/.  
 
Hjemmesidene til begge fylkeskommunene vil også informere om arbeidet. I tillegg 
oppfordres alle involverte å informere i sine egne kanaler.   
 

Den foreslåtte organiseringen som ble skissert i forrige kapittel skal sikre at både 
offentlig sektor, privat næringsliv og politikere involveres og får et aktivt eierskap i 
hele planprosessen.  
 
Regionrådene vil få en sentral rolle i planarbeidet og vil bli utfordret til å beskrive et 
samordnet utfordringsbilde for sin region. Og som er forankret i aktuelle lokale og 
regionale plan- og strategiprosesser som omfattes av og berører denne planen. I 
tillegg er det ønskelig å invitere seg inn til aktuelle arenaer. 
 
Medvirkning sikres også gjennom høringsperioden for både planprogram og 
planutkastet, se fremdriftsplan. 
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9. Behov for utredninger 

 
Arbeidet vil i hovedsak ta utgangspunkt i oppdatert statistikk og datagrunnlag. Det vil 
være nødvendig med ekstern bistand for å utføre grunnlagsanalyser og faglige 
transportutredninger.  
 

10. Fremdriftsplan  
 

 Februar 2014:  

 Mars 2014: Formell oppstart av planarbeidet. Planprogram legges ut på høring 
med seks ukers frist 

 April 2014: Politisk verksted PSG 

 Mars-april 2014: Høring utkast til planprogram 

 Mai 2014: Behandling av høringsinnspillene til planprogram 

 Juni 2014: Fastsettelse av planprogrammet i fylkestingene 

 September-desember 2014: 

o Orientering og diskusjon om planen i styrings- og referansegruppene 

o Utarbeidelse av planforslag i prosjektgruppen og temagruppene 

o Flere innspills-arrangementer / strategisamlinger etter behov 

 Januar 2015: Sammenstilling av planutkast 

 Februar 2015: Politisk behandling av planutkast. Planforslag legges ut på 
høring med seks ukers frist 

 Mars-april 2015: Høring planutkast, inkl. høringskonferanse 

 Mai-juni 2015: Behandling av høringsinnspillene til planen 

 Juni 2015: Endelig vedtak / fastsetting av i fylkestingene 
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Saksmappenr: 2014/22-3
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

58/14 Setesdal Regionråd - Styre 23.04.2014

Høyringsuttale - planprogram - Regional plan for innovasjon og 
berekraftig verdiskaping Agder

Tilråding:
Setesdal regionråd ser fram til å medverke i arbeidet med Regional plan for innovasjon og berekraftig 
verdiskaping. Styret syner til saksutgreiinga og avgir denne som høyringsuttale .

Saksutgreiing:
1. Bakgrunn for saka
Fylkeskommunane i Agder har varsla oppstart av planarbeid for ein felles regional plan for innovasjon 
og berekraftig verdiskaping (VINN-planen) - og sendt framlegg til planprogram ut til høyring. Planen er 
tenkt å ha tre hovudtema; verdiskaping og næringsutvikling, Forsking og utvikling (FOU) og 
Innovasjon i offentleg sektor.
I høyringa av planprogrammet blir høyringspartane bedt om å kome med innspel til hovudutfordringar, 
tematikk og utgreiingsbehov, organisering og ønskja involvering. Planen skal sette overordna mål for 
næringsutvikling og verdiskaping i landsdelen i horisonten 2015-2030.

2. Saksopplysningar
Høyringsfristen er sett til 4. april, jf høyringsbrevet. 
Rådmannsgruppa har bedt om at det blir utarbeidd felles høyringsuttale.
Planprogrammet er tenkt vedteke av fylkestinga i juni 2014.

3. Vurdering

Planprogrammet peiker på dei felles og generelle utfordringane ein har i landsdelen.  I høve Setesdal 
og «flankeregionane» ser eit at det og er ulike regionale ulikheiter og moglegheiter som ein bør ha 
strategiar i høve til – anten det går på felles løft og forsterking eller det går på utløyse regional 
attraksjonskraft basert på stadeigne ressursar eller moglegheiter – slik at landsdelen nyttar aktivumet 
som ligg i ulikskapen internt.  

I dette ligg at ein understrekar tydinga av at Utviklingsplan Setesdal 2020 blir lagt inn i førande 
bakgrunnsdokument – og at vi i arbeidet med regional næringsplan definerer og blir konkret i høve å 
spele inn kva ein har av ambisjonar for desse tema så tidleg som mogleg i sjølve planarbeidet.

Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i.
Våre mål omfattar: 

- Ein attraktiv region
- Moderne infrastruktur
- Dynamisk og lønsamt næringsliv
- Gode kommunale tenester
- Kompetanse som gjennomgåande tema og kraft for utvikling

Vi har to hovudstrategiar når det gjeld næringsutvikling: 
- Kunnskapsbasert vekst og nyskaping
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- Auka lønsemd og lokal verdiskaping 
Og ei rekke tiltak som ein søkjer å sette i verk fortløpande. 

Tema i VINN-planen synest å femne om viktige område for så vel landsdelen som Setesdal. 

Ein ser gjerne at det i punktet om berekraftig utvikling – blir fokusert på mat og landbruk, kultur og 
kulturarv, opplevingar og reiseliv med særleg vekt på at dette er mellom dei viktigste næringsområda 
og at det er mellom dei store vekstnæringane globalt. Vidare at energi og blir utdjupa med vassdrag 
for å femne om miljøaspekta. 

Det er positivt at ein ønskjer å sjå nærare på «særutfordringar i dei ikkje sentrale delane av Agder» -
men ein må gjerne kalle det Regional utvikling og få det til å omhandle «aktivumet» og dei 
ressursdimensjonane / verdistraumane som er å finne i desse delane av fylka- og  som tilkjem og 
medverkar til utvikling i heile Agder.

Vi ser og gjerne at naturressursar blir fokusert særskilt.  Ein opplev at regionane i stor grad ber 
«bandleggingskostnader» for storsamfunnet – og at lokalsamfunna treng kompensasjonar i form av 
avbøtande tiltak (les vassdrag og krypsiv) eller utviklingsstrategiar i høve verneområde. Eit tema som 
er aktualisert er potensialet som kan ligge i mutbare mineral – ei ny og samla kartlegging vil vere 
ønskjeleg.

I denne bolken er det viktig å vere konkret i høve  rammeverk og ressursfordeling i landsdelen til 
fellessatsingar i landsdelen men og for regional utvikling som femnar regionane utanom vekstområda.  
Vi ser trong for RUP-midlar til investeringar, strategiske regionale satsingar og regional utvikling i 
distrikta framover.

Regional utvikling handlar mykje om faktiske rammevilkår og strategiar for styrkt konkurransekraft og 
reduserte «avstandsulemper».  Ein ser gjerne at dette blir vigd merksemd i arbeidet, og konkretisert i 
tiltak og korleis ein vil vekte ressursar for å sikre både heilskap og differensiering framover.

Generelt ønskjer vi eit planarbeid og eit plandokument som blir tiltaks- og resultatorientert, og at det 
gir meir utvikling i felten og forenkla byråkrati. – Då vi representerer organisasjonar med avgrensa 
administrasjon og kapasitet. 

Dersom ein skal løfte inn nye tema vil det for oss vere 
- Globale moglegheiter – lokal/regional vekst og utvikling
- Fokus på immobile ressursar, sosial, og kulturell kapital, natur og eigenart – opplevingar og 

reiseliv 
- Folketalsutvikling og attraksjonskraft med sideblikk på bo- og arbeidsregioner
- mobilitet og dynamikk for å ta heile Agder i bruk og bidra til styrkt interaksjon geografisk (by-

land - arbeid / fritid og rekreasjon) og styrkt privat og offentlig samhandling om tenesteutvikling 
(nye næringar og offentlege tenester t.d. helse og turisme) 

Organisering:
Foreslått organisering synest i hovudsak tenleg.  I høve inovolvering og representasjon i 
arbeidsgrupper og prosjektgrupper er det ei utfordring å ha kapasitet til å delta aktivt nok –
samstundes som det over tid vil vere uheldig om regionane ikkje blir tungt nok med for å løfte inn 
perspektiv og tema som ein ser trong for i utviklingsarbeidet. Konkret ønskjer ein at Visit Setesdal/ 
Destinasjon Hovden blir ført opp på lista. Vidare Konsesjonskraftfondet og Vassdragsstyra for Otra.

Når det gjelder organiseringa av faggruppe reiseliv er samansettinga avgjerande i høve legitimitet og 
forankring Dersom det skal vere næringsaktørar med bør desse velgjast av 
«næringsorganisasjonane» sjølve – t.d. NHO reiseliv eller regionale reiselivsorganisasjonar. Setesdal 
regionråd ønskjer å delta her i lag med Visit Setesdal / Destinasjon Hovden. 

I høve temagruppene er det ønskjeleg at det blir eig eiga gruppe for kompetanse og kunnskap. Vi ser 
føre oss at den vil kunne konkretisere strukturar og organisering av utdanningstilbod/distribusjon for å 
lykkast med kontinuerleg og planmessig distribusjon av relevante tilbod til næringsliv og offentleg 
sektor tilpassa strukturen og distrikta – slik at ein når heile Agder med kompetanseløftet og 
kunnskapsbasert vekst og utvikling betre enn i dag.
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Utgreiingsbehov:
Vi ser og trong for ny regionanalyse og næringsanalyse – og gjerne regional og felles FOU-strategi 
som aktiverer bransjar og næringsstrukturen vår.

I oppstart av arbeidet med ny reiselivsstrategi vil det vere ønskjeleg med ei analyse av regionane og 
landsdelen i høve opplevingsnæringane -  gjerne scenario i forlenginga av denne

Anna:
Aktuelle bakgrunnsdokument for Setesdal som ein ber om blir lagt til grunn:
Utviklingsplan Setesdal – 2020 og kommuneplaner/ kommunale næringsplaner.
(Regionanalyse Setesdal – Agderforsking  og Næringsanalyse Setesdal – Telemarksforsking – trong 
for revisjon/ nye analyser), Næringsplan Setesdal – starta.

Valle, den  15.04.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Høringsbrev planprogram VINN Agder
2 Liste over høringsinstanser_VINN-Agder
3 Forslag til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig 

verdiskaping
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Vår dato Vår referanse

19-03-2014 13/04541-8

Saksbehandler: Manuel Birnbrich Deres dato Deres referanse

Se vedlagt liste over høringsinstanser

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Varsling av 
planoppstart, og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram jf. 
plan- og bygningsloven § 4-1 og § 8-3. Høringsfrist 4. mai 2014.

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr.
plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3.

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok den 11.3.2014 og 18.3.2014 å legge forslag til
planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder ut til offentlig ettersyn 
med høringsfrist 4. mai 2014.

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, i det følgende omtalt som VINN Agder
(Verdiskaping +Innovasjon), er en oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vedtatt Regional 
planstrategi. Formålet med VINN-planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling 
som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og 
offentlig sektor. 
I planprosessen skal det settes overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder. 

Tre hovedtemaer skal særlig trekkes frem i planen

o Verdiskaping og næringsutvikling

o Forskning og utvikling (FoU)

o Innovasjon i offentlig sektor

Som en del av planarbeidet skal også to strategier, som er felles for Aust- og Vest-Agder, revideres:

1. Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder (vedtatt 2009) 

2. Reiselivsstrategi – Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (vedtatt 
2006)

Organisering av arbeidet med disse to strategiene er beskrevet i avsnitt 6 i vedlagt forslag til 
planprogram. 

For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som skal gjøre rede for blant annet 
formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, og behovet for utredninger.
Forslag til planprogram (se vedlegg) sendes med dette ut på høring / offentlig ettersyn. Vi inviterer ulike 
aktørene på Agder til å bidra med konstruktive innspill til planprogrammet for å sikre en tidlig involvering 
og en god regional forankring av planarbeidet. Spesielt ønsker vi synspunkter på

- hva som anses som hovedutfordringer som planarbeidet burde berøre

- prioritering av plantemaer
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- organisering av planarbeidet og involvering

- konkrete utredningsbehov

Innspillene vil bli behandlet i begge fylkeskommunene. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vil 
fastsette planprogrammet i midten av juni 2014.

Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige 
myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 
planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak, jf. Plan- og 
bygningsloven § 8-3.

Plan- og bygningsloven legger spesielt vekt på involvering av kommuner i regionale planprosesser. Vi 
oppfordrer derfor spesielt kommunene å gi innspill til planprogrammet. Der det anses som mulig og 
formålstjenlig kan kommunene gjerne sende samordnete høringsuttalelser gjennom sine respektive 
regionråd, men hver kommune står selvsagt fritt til å sende inn en egen uttalelse. Det er spesielt viktig å 
få innspill/signaler fra igangsatte og pågående lokale/regionale planprosesser; dette for å sikre at 
arbeidet med VINN Agder blir godt koordinert, samordnet og forankret i forhold til andre prosesser som 
pågår på Agder.  

Høringssvarene merkes "VINN Agder" og sendes til Vest-Agder fylkeskommune som leder planarbeidet 
på vegne av begge fylkeskommuner:

Postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

Frist for høringsinnspill er 4. mai 2014.

Forslag til planprogram og ytterligere informasjon om planarbeidet vil være å finne på:

- Regionplan Agder 2020 sin nettside

- Aust-Agder fylkeskommunes nettside

- Vest-Agder fylkeskommunes nettside

Eventuelle spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til:

Manuel Birnbrich Torleiv Momrak
Rådgiver strategi og utvikling Rådgiver næring
Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune
Tlf. 38 07 46 04 Tlf. 992 55 597
manuel.birnbrich@vaf.no torleiv.momrak@austagderfk.no

Med vennlig hilsen

Kenneth Andresen Kirsten Borge
Regionalsjef Regionalsjef
Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune

Antall vedlegg: 2
 Forslag til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 

 Liste over høringsinstanser
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Liste over høringsinstanser
(Forslag til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder)

Er det øvrige miljøer/organisasjoner, i tillegg til dem som er nevnt under, som bør ha 
planprogramutkastet til høring, bes høringsinstansene om at dere distribuerer det videre til dem, 
eller å ta kontakt med en av kontaktpersonene som er nevnt i høringsbrevet.

- Alle kommuner i Aust- og Vest-Agder

- Regionrådene i Aust- og Vest-Agder

- Fylkesmannen i Aust-Agder

- Fylkesmannen i Vest-Agder

- Stortingsrepresentantene fra Aust- og Vest Agder

- Agderforskning 

- Agdering

- Agder Mat

- Ansgar Teologiske Høgskole

- Arena fritidsbåt

- Arena DIGIN

- Arena Eyde

- Arena USUS

- Arendal næringsforening

- Arendal turistkontor

- AT Skog

- Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

- Bi Kristiansand

- Bioforsk Øst

- Coventure

- Cultiva

- Destinasjon Hovden AS

- DNT Sør

- Etablerersenter Vest-Agder (EVA)

- Farsund 360

- Farsund turistkontor

- Fiskerlaget Sør

- Flekkefjord og Omegns industriforening

- FOT (Flekkefjord og Oppland turistforening)

- Friluftsrådet for Lindesnesregionen

- Friluftsrådet Sør 

- Gallion Sørlandets Etablererfond

- Grimstad turistkontor

- Havforskningsinstituttet, avd. Flødevigen

- Innovasjon Norge Agder

- Innovasjon Kvinesdal
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- Innoventus

- KS Agder

- Lindesnes-regionen næringshage AS

- Lister alliance

- Lister nyskaping AS 

- LO Aust- Agder og Vest-Agder

- Lyngdal turistkontor

- Mandal industriforening

- Midt Agder friluftsråd

- Naturvernforbundet

- NAV Aust- og Vest-Agder

- NCE Node

- NHO Agder

- NIVA Region Sør

- NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 

- Node Inkubator

- Norges Bondelag, Aust-Agder og Vest-Agder

- Norges forskningsråd

- Noroff Kristiansand

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Aust-Agder og Vest-Agder

- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

- Regionrådene (i og med at flere regionråd jobber med tilsvarende planer for tiden)

- Regionalt forskningsfond Agder

- Risør turistkontor

- Rogaland fylkeskommune

- Setesdal næringshage

- Sirdalsferie AS

- SIVA

- Skog- og trenæringsforum Vest-Agder

- Sørlandet sykehus HF

- Sørlandets kompetansefond

- Sørlandets Europakontor

- Sørlandsporten næringshage

- Sørlandsporten teknologinettverk 

- Teknova AS

- Telemark fylkeskommune

- Turistkontoret for Lindesnesregionen

- Universitetet i Agder

- Vekst i Lyngdal

- Virke

- Visit Sørlandet

- Vitensenteret Sørlandet

- VRI Agder
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1. Innledning

Regionplan	Agder	2020,	som	ble	politisk	vedtatt	i	Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommuner	i	

2010,	er	det	viktigste	overordnete	styringsdokument	for	utvikling	av	Agder.	

Verdiskaping	er	et gjennomgående	tema	under	alle	fem satsingsområder i	Regionplanen.

Temaet	er	særlig	berørt	under	satsingsområdet	"Utdanning:	Verdiskaping	bygd	på	

kunnskap".	Der	står	det	som	et mål	at	"Regionen	skal	utvikle	en	verdiskapingsstrategi	

basert på	samarbeid	og	samhandling	mellom	arbeidsliv,	FoU-institusjoner	og	offentlig	

sektor,	både	nasjonalt	og	internasjonalt".

Regionplan	Agder	2020	er	i	gjennomføringsfasen.	I de	regionale	planstrategiene	i	Aust-

og	Vest-Agder	fra	2012	ble	det	vedtatt	at	det	at	det	skal	lages	en	Regional	plan	for	

innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping.	Arbeidet	med	denne	planen er	en	konkret	

oppfølging	av	Regionplan	Agder	2020	og	er	forankret	i	dens	handlingsprogram.

For	å	gjøre	dette	dokumentet	mer	leservennlig vil	en	i	det	videre	omtale	planen	som	

"VINN-plan" (for	Verdiskaping	+Innovasjon).

2. Bakgrunn, premisser og	definisjoner

Det	har de	siste	årene	blitt	publisert	flere	store	rapporter	om	Agder	sine	utfordringer	og	

muligheter	når	det	gjelder	næringsstruktur,	verdiskaping	og	innovasjonsevne,	levekår,	

utdannelse	og	likestilling.	 Agderforskning	sin	rapport	”Surt	liv	på	det	blide	Sørland”	fra	

1993	var	oppstarten	på	en	rekke	analyser	av	felles	utfordringer	for	Agder.	Siden	har	det	

blitt	mange	flere.			

Under	følger	et	utvalg av	rapporten	og	utredninger	som	en	ønsker	å	se	nærmere	på	i	

arbeidet	med VINN-planen.	Listen	er	ikke	uttømmende:	

1. Entrepreneurship	and	the	Innovation	System	of the Agder Region,	Norway	(OECD	

2009)

2. Utfordringer	og	muligheter	på	Agder	– innspill	til	diskusjon	om	regional	utvikling	

og	regional	planstrategi (Agderforskning	2012)

3. Krise,	omstilling	og	vekst – en	regionalanalyse	av	Sørlandet (Agderforskning	

2013)

4. Sørlandet	i	verden	– verden	på	Sørlandet (Sørlandsutvalget	2013)

5. Innovasjon	– organisasjon,	region,	politikk	(red.	B.	Abelsen,	A.	Isaksen,	S.-E.	

Jakobsen	2013)
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Dette	er	noen	av	hovedutfordringene	som	Agder	har	og	som nevnes	i	flere	av	de	nevnte	

rapportene:

 Lavere	befolkningsvekst	enn	landsgjennomsnittet

 Relativ	lav	FoU-intensitet og	lite	forskningsbasert	innovasjon

 Ensidig	industristruktur;	for	sterk	avhengighet	av	noen	få,	sterke	næringer

 Todelingen	i	næringsliv;	vekst	i	virksomheter	som	er	relatert	til olje	og	gass,	store	

utfordringer	i	øvrige	eksportrettede	næringer	

 Sterk	i	industri,	svak	i	kunnskapsintensiv	forretningsmessig	tjenesteyting

 I	de	fleste	næringer er	produktiviteten	lavere enn	i	landet	forøvrig

 Uutnyttete	verdiskapingspotensialer	på	grunn	av	levekårs- og	

likestillingsutfordringer

 Utdanningsnivået	i	befolkningen	under	landsgjennomsnittet

 Infrastrukturutfordringer	

 Særutfordringer	i	de	«ikke	sentrale»	delene	av	Agder

 Frafall	i	grunn- og	videregående	opplæring

 Forbedringspotensialer	offentlig	virkemiddelapparat

I	tillegg	til	utfordringer	har	landsdelen	også	en	god	del	muligheter	og	

utviklingspotensialer:

 Konkurransedyktig	og	eksportorientert	industri;	flere	av	bedriftene	er	

internasjonalt	ledende	innenfor	sine	markeder

 Flere	sterke	næringsklynger

 Formidabel	vekst	i	olje- og	gassrelaterte	næringer

 Sterk	på	energieffektiv	industriproduksjon

 Godt	samarbeid	mellom	offentlig	og	privat	sektor og	akademia

 Store	potensialer	for	ny	energiproduksjon	fra	fornybare	energikilder og	

energiutveksling

 Stort	potensiale	for	vekst	innenfor	kultur- og	opplevelsesnæringen

 Sterk	satsing	på	realfag	som	har	gitt	resultater

 Geografisk	nærhet	til	Kontinentaleuropa

Arbeidet	med	Regional	plan	for	innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping	skal	blant	annet	

sørge	for	at	det	som	rapportene	har	gitt	av	informasjon	og	anbefalinger	følges	opp.	

Når	det	gjelder	planens	tittel	vil	de	enkelte	begrepene	forstås	slik	i	dette	planarbeidet:

Innovasjon: I dette	planarbeidet	legger	vi	definisjonen	fra	OECD	sin	"Oslo	Manual"	til	

grunn.	Oversatt	fra	engelsk	lyder	den:	"En	innovasjon	er	implementeringen	av	et	nytt	

eller	betydelig	forbedret	produkt	(vare	eller	tjeneste),	eller	en	prosess,	en ny	
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markedsføringsmetode,	eller	en	ny	organisasjonsmetode	i	næringspraksis,	organisasjon	

av	arbeidsplass	eller	eksterne	relasjoner."

Bærekraft:	En	bærekraftig	utvikling	er	en	utvikling	som	imøtekommer	behovene	til	

dagens	generasjon	uten	å	redusere	mulighetene	for	kommende	generasjoner	til	å	dekke	

sine	behov	("Brundtlandrapporten" 1987).	Selv	om	denne	planen	i	hovedsak	ser	på	

verdiskaping,	er	forståelsen	av	bærekraftbegrepet ikke	bare	begrenset på	økonomisk

bærekraft.	Alle	tre	bærekraftelementer	(økonomisk,	miljømessig	og	sosialt	bærekraft)	

skal	berøres	i	planen		(f.	eks.	også	bedriftenes	samfunnsansvar).

Verdiskaping: Vi	ønsker	å	se	på	verdiskaping	i	bred	forstand	i	dette	planarbeidet.	NOU	

2012:9	(Energiutredningen	– verdiskaping,	forsyningssikkerhet	og	miljø)	gir	en	god	

definisjon	på	det:	”Verdiskaping	skjer	når	verdien	av	det	vi	lager	(varer	og	tjenester)	er	

større	enn	verdien	av	ressursene	som	benyttes.”

3. Om	dette	planprogrammet

Fylkestingene	har	besluttet	at	VINN-planen	skal	følge	plan- og	bygningsloven	når	det	

gjelder	regionale	planer.		Dette	legger	noen	premisser	for	arbeidet. Planarbeidet	for	

VINN-planen	består	av	to	faser:	Planprogram	og	planfasen.	Dette	dokumentet	er	et	

planprogram,	kort	fortalt	"en	plan	for	planen".	I	plan- og	bygningsloven	heter	det	at	en	

ved	oppstart	av	et	(regionalt)	planarbeid	skal	lage	et	planprogram	som	beskriver	

hvordan	prosessen	i	arbeidet	med	planen	er	tenkt	gjennomført.	Et	planprogram	skal	

gjøre	rede	for

 formålet	med	planarbeidet,

 planprosessen	med	frister	og	deltakere,

 opplegget	for	medvirkning,

 hvilke	alternativer	som	vil	bli	vurdert,	

 behov for	utredninger.	

I	tillegg	til	plan- og	bygningsloven danner	følgende	nasjonale	eller	regionale	dokumenter	

bakteppet	eller	legger	føringer	for	planarbeidet:

Nasjonalt:

- Distrikts- og	regionalmeldinga,	St.	meld	nr	13	(2012-2013): Ta	heile	Noreg	i	bruk

- Nærings- og	handelsdepartementet	(2012):	Regjeringens	reiselivsstrategi.	

Destinasjon	Norge.	Nasjonal	strategi	for	reiselivsnæringen

- Meld.	St.	9	(2011-2012):	Melding	til	Stortinget.	Landbruks- og	matpolitikken.	

Velkommen	til	bords

- Nasjonale	forventinger	til	regional	og	kommunal	planlegging (2011)
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- NOU	2011:3	Kompetansearbeidsplasser	– drivkraft	for	vekst	i	hele	landet

- St.	meld.	Nr.	7	(2008-2009): Et	nyskapende	og	bærekraftig	Norge

- St.	meld.	Nr.	17	(1998-99):	Verdiskaping	og	miljø	– muligheter	for	skogsektoren	

(Skogmeldingen)

Regionalt:

- Regionplan	Agder	2020

- Internasjonal	strategi	for	Agder

- Regional	planstrategi	for	Aust-Agder	2012-2016

- Regional	planstrategi	for	Vest-Agder	2012-2016

- Regionalutviklingsprosjekter	Aust-Agder	og	Vest-Agder	2014 /	Regionalt	

utviklingsprogram	Agder (RUP) som	er	en	del	av	fylkeskommunenes	

årsbudsjetter

- Regionalt	næringsutviklingsprogram	Aust-Agder	og	Vest-Agder	2013-2014

- Vest-Agder:	Regionalt	bygdeutviklingsprogram,	Strategier	og	mål	2013	– 2020

- Landbruksmelding	for	Aust-Agder,	vedtatt	av	fylkestinget	21.	juni	2012

- Visit	Sørlandet	- Om	verdiskaping	og	markedsføring.	Hele	Sørlandet	- ett	

nettverk.	Innstilling	fra	Sørlandsutvalget	for	reiseliv	(2008)

4. Formål med	planarbeidet	

Regional	plan	for	innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping Agder	skal	være	et	strategisk	

dokument for	næringsutvikling	spesielt	og	regional- og	samfunnsutvikling	generelt	på	

Agder. Planen	vil	være	retningsgivende for prioritering	av	næringsrettede	og	andre	

regionale	virkemidler. Derfor	er	det	avgjørende	for	planens	legitimitet	og	

gjennomføringskraft	at	det legges opp	til	en	prosess	som	sikrer	eierskap	til	planarbeidet	

og	den	endelige	planen	hos	dem	som	skal	gjennomføre	planen,	eller	deler	av	den.

Planen	skal	ta	utgangspunkt	i	en	sammenstilling	av	hovedutfordringer	og	-muligheter

som	Agder	har	når	det	gjelder	faktorer	som	påvirker	nærings- og	samfunnsutvikling.	

Formåletmed	planen er	å	legge	til	rette	for	økt	samarbeid	og	kompetansedeling	som	et	

bidrag	til	økt	konkurranseevne	og	bærekraftig	verdiskaping	ved	hjelp	av	innovasjon	i	

privat	og	offentlig	sektor i	hele	Agder.	Planen	skal	bidra	til	å	gjøre	Agder	til	et	enda	

bedre	og	enda	mer	attraktivt	sted	å	bo	og	arbeide	i og	å	besøke.

Hovedmål:	Planprosessen skal	sette	overordnete	mål	for næringslivsutvikling	og	

verdiskaping	i	Agder.	Som	bærende	element	i	planen	skal	det formuleres en	visjon	for	

næringslivsutvikling	og	verdiskaping	som	løfter	landsdelen. Gjennom	arbeidet	med	
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VINN-planen	skal	vår	landsdel	fremstå	mer	synlig	og	tydelig	og	ta	en	nasjonal	posisjon	

på	områder	der	vi	har	våre	fortrinn.	

Delmål: Foreslå	og	utvikle	tiltak	for

o å	øke	innovasjonsgraden	i	både	private	bedrifter	og	offentlig	sektor

o økt	næringsutvikling,	verdiskaping og	nyskaping

o å	etablere	flere	kompetansearbeidsplasser,	blant	annet	i	

kunnskapsintensive	servicenæringer

o tilrettelegging	for	bedriftenes	konkurranse- og	omstillingsevne

o å	videreutvikle	og	styrke	samarbeid mellom offentlig	sektor, næringsliv og	

akademia

o å	styrke	og	videreutvikle	det	regionale	virkemiddelapparatet	

En	operasjonalisering	og	konkretisering	av	de	foreslåtte	målene,	samt	drøfting	av	flere	

mulige	mål,	skal	skje	som	en	del	av	planprosessen. Planen skal	bidra	til	at	offentlige	og	

private	aktører	har	samme	forståelse	av	overordnete	mål,	prioriteringer	og	strategier	i	

næringsutviklingsarbeidet.

Med	hensyn	til	privat	sektor	er det	viktig	at	planarbeidet	ikke	bare	har	fokus	på	de	store	

bedriftene	eller	nettverkene,	men	også	har	fokus	på	små	og	mellomstore	bedrifter.

Målgruppen:	Planen	skal	være	relevant	for	hele	Agder;	innbyggere	(også	potensielle	

innbyggere),	næringsliv,	offentlig	sektor,	med	mer. For	øvrig	er	det regionale	

myndigheter	og	kommuner	som	anses	å	være	hovedmålgruppen for	å	gjennomføre	

planen,	i	tett	samarbeid	med	privat	næringsliv	og	FoU-sektor.	

Ambisjonen er	å	lage	en	plan	som	oppfattes	som	relevant	for	hele	landsdelen,	som	er	

godt	forankret,	som	skaper	engasjement	og	som	brukes	aktivt	av	alle	aktører	som	jobber	

med	næringsutvikling	i	Agder.

5. Plantemaer

Det	er	viktig	å	understreke	at	VINN-planen	ikke	bare	skal	omfatte	innovasjon	og	

verdiskaping	i privat	næringsliv.	Innovasjon	i	offentlig	sektor	spiller	en	viktig	rolle for	

vekst	og	utvikling	også	for	privat	sektor.	Offentlig	sektor	bestreber	seg	på	å	tilrettelegge

for	næringsutvikling	og	entreprenørskap	(blant	annet	gjennom	utdanning,	infrastruktur,	

virkemidler).	Planen	skal	gi	en	tydelig	beskrivelse	av	hva	det	offentlige	kan	og	skal	bidra	

med	når	det	gjelder	verdiskaping, og	hva	det	offentlige	ikke	bør	bruke	ressurser	på.	
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Offentlig	sektor	sin	hovedrolle	i	denne	sammenheng	bør være	å	legge	til	rette	for	

næringsutvikling; ikke	drive	næringsvirksomhet selv.

Tidshorisonten	for	planen	er	2015-2030.

Tre	hovedtemaer skal særlig	trekkes frem	i	planen:

o Verdiskaping	og	næringsutvikling

o Forskning	og	utvikling	(FoU)

o Innovasjon	i	offentlig	sektor

Det	understrekes	at	de	tre	hovedtemaene	som	er	trukket	frem	her	ikke	er	uttømmende,	

dvs.	endelige.	I	høringsrunden	til	planprogramutkastet	er	det	derfor	viktig	at	en	får	inn	

andre	innspill	og	forslag	til	temaer.	

Mer	konkret	foreslås	følgende	temaer	tatt	opp	i	planen:		

- Utdanning	og	kompetanse

- Entreprenørskap	og nyetableringer

- Innovasjon	fra	et	Agder-perspektiv

- Diversifisering	og	fornyelse	av	næringslivet	/	tilrettelegging	for	fremvoksende	

næringer	("emerging	industries")

- Infrastrukturens	betydning	for	næringsutvikling

- Samhandling,	samarbeid	og	arbeidsdeling	på	Agder

- Offentlig	sektor	som	verdiskaper (mulig	med	et	avsnitt	om	offentlig	sektor	som	

viktig	bestiller/kunde	for	privat	sektor,	jf.	leverandørutviklingsprosjektet)

- Den	todelte	økonomien	og	dens	konsekvenser	for	Agder

- Bærekraftig	verdiskaping	basert	på	Agder	sine	naturgitte	fortrinn:	Land- og	

skogbruk,	marin verdiskaping,	energi

- Særutfordringer	i	de	ikke-sentrale	delene	av	Agder

Det	foreligger	en	del	planer	og	strategier	som	vil	være	viktige	premissleverandører	for	

dette	planarbeidet.	VINN-planen	bør	ha	et samlende	og	koordinerende	overordnet	

fokus.				
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6. Organisering

Organiseringen	for	VINN-planen	følger	den	strukturen	som	alle felles	regionale	planer	

for	Aust- og	Vest-Agder	skal	ha,	jamfør	vedtak	i	begge	fylkeskommuner	i	2013.

Prosjekteier:	Fylkestingene	i	Aust- og	Vest-Agder.	Vedtar	planprogram,	planen	og	

handlingsprogram.

Prosjektledelse:	Vest-Agder	fylkeskommune, ass. prosjektledelse	Aust-Agder	

fylkeskommune. Prosjektledelsen har	ansvar	for	utarbeiding	av	planen	og	

gjennomføring	av	planprosessen.	

Politisk	styringsgruppe:	Fylkesutvalgene	i	Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommune.

Legger	planprogrammet	og	planutkast	ut	på	høring.

Administrativ	styringsgruppe:	Adm.	styringsgruppe	tar	beslutninger	ved	viktige	

milepæler	i	planarbeidet.	Medlemmene	sørger	for	forankring	av	planarbeidet	i	sine	

respektive	organisasjoner	og	har	dialog	om	planarbeidet	med	sine	viktigste	

samarbeidspartnere.

Medlemmer:	Representanter	fra	Aust-Agder	fylkeskommune,	Vest-Agder	

fylkeskommune,	Kristiansand kommune, Arendal	kommune,	regionrådene,	Innovasjon	

Norge,	NHO,	LO.

Referansegrupper:	Politisk	samordningsgruppe	og	rådmannsgruppe	for	

gjennomføring	av	Regionplan	Agder	2020.	Gir	innspill	til	planprosessen	og	sørger for	at	

planarbeidet	er	forankret	i	oppfølging	av	Regionplan	Agder	2020.	

Intern	arbeidsgruppe:	Fageksperter	fra	Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommuner.	

Koordinerer	planarbeidet	og	skriver	endelig	planutkast	basert	på	innspill	fra	de	andre	

gruppene.	

Prosjektgruppen:	Denne	gruppen	er	hovedarbeidsgruppen	i	planprosessen	og	består	

av	representanter	fra	fylkeskommunene,	kommunene,	nærings- og	

arbeidslivsorganisasjoner,	næringsklynger	og	FoU-sektor.	Prosjektgruppen	skriver	

forslag	til	plantekst,	henter	inn	kunnskap	ved	behov	og	bidrar	til	forankring	i	sine	

respektive	organisasjoner.	Gruppen	kan	knytte	til	seg	flere	ressurspersoner	eller	-

grupper	ved	behov,	for	eksempel	fageksperter	fra	begge	fylkeskommunene	og	

medlemmer	i	faggruppene	for	oppfølging	av	Regionplan	Agder	2020.
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Tematiske	arbeidsgrupper: Det	foreslås	å nedsette flere	tematiske	arbeidsgrupper

som	skal	utarbeide	innhold	til de	enkelte	temaområdene.

o Reiseliv (egen	strategiprosess,	se	under)

o FoU (egen	strategiprosess,	se	under)

o Landbruk og	marine	næringer

o Innovasjon	i	offentlig	sektor (herunder	velferdsteknologi)

o Entreprenørskap,	nyskaping	og	fremvoksende	næringer	/	tilrettelegging	for	

entreprenørskap	og	gründervirksomhet

Følgende	aktører	foreslås	som	representanter	i	enten	prosjektgruppen	eller	en	av	de	

tematiske	arbeidsgruppene.	Endelig	antall	og	sammensetning	av	disse	gruppene	skjer	

tidlig	i	planprosessen.	Aktørene får	mulighet	til	medvirkning	med	hensyn	til	om	de	

heller	ønsker	å	delta	i	prosjektgruppen	eller	i	temagruppene:

- Agderforskning	

- Arena	DIGIN

- ARENA	Eyde

- Arena	Fritidsbåt

- Arena	USUS

- Aust-Agder	utviklings- og	kompetansefond

- Aust- og	Vest-Agder	Agder	fylkeskommune

- Arendal	næringsforening

- Bondelaget

- Bonde- og	Småbrukarlaget

- Fiskerlaget	Sør

- Fylkesmennene	i	Aust-Agder	/	Vest-Agder

- Havforskningsinstituttet

- Inkubatorer	(Coventure,	Innoventus,	Node	Inkubator)

- Innovasjon	Norge

- Kristiansand	og	Arendal	kommune	

- KS

- Lindesnesregionen	næringshage

- Lister	alliance

- Lister	nyskaping

- LO

- NAV

- NCE	Node

- NHO

- Norges	forskningsråd

- Næringsforeningen	i	Kristiansandsregionen
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- Regionalt	forskningsfond	Agder

- Regionrådene

- SIVA

- Skogeierforbundet

- Sørlandet	sykehus

- Sørlandets	kompetansefond

- Sørlandsporten	næringshage

- Sørlandsporten	teknologinettverk

- Teknova

- UiA

- Visit	Sørlandet	og	andre	reiselivsaktører

- VRI	– Virkemidler	for	regional	FoU	og	innovasjon

- Med	flere

Organisasjonskart
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6.1	Revisjon	av	Felles	reiselivsstrategi	for	Aust-Agder	og	Vest-Agder

I	de	regionale	planstrategiene	for	Aust- og	Vest-Agder	ble	det	vedtatt	at	Felles	

reiselivsstrategi	for	Aust-Agder	og	Vest-Agder	skal	revideres.	Dette	skjer	som	en	del	av	

arbeidet med	Regional	plan	for	innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping Agder. Konkret	

betyr	det	at	det	skal	lages	en	egen	revidert	reiselivsstrategi	som	en	del	av	planprosessen	

for	VINN-planen.	De	viktigste	elementene	fra	det	arbeidet	vil	i	tillegg	omhandles	i	et	eget	

avsnitt	i	VINN-planen

En	revidert	regional	reiselivsstrategi	skal	gi	svar	på	hvordan	Agder	både	kan møte	den	

nye	nasjonale	reiselivsstrategien (vedtatt i	2012)	på	utvalgte satsingsområder og	

regionale	utfordringer. Som	en	konsekvens	av	nasjonal	reiselivsstrategi	har	

rammevilkårene	og organisasjonsstrukturene i	reiselivet	(reisemålsselskap	og	

turistkontor)	i	både	Norge	og	Agder	endret	seg. En	revidert	reiselivsstrategi	vil	bidra	til	

at	Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommuner	behandler	reiseliv	i	et	strategisk perspektiv,	

også	i	fremtiden.

Den	reviderte	regionale	reiselivsstrategien	skal	bidra	til	en	bevisstgjøring	i	forhold	til	

betydning	og verdiskapingspotensial	som	turisme	representerer.	Det	skal	ses	spesielt	på	

hvordan	reiselivssektorens	andel	av	verdiskapingen	i	Agder	kan	økes	for	å	bidra	til	en	

mer	diversifisert	og	mindre	sårbar	næringsstruktur.	I	tillegg	skal	den	reviderte	

reiselivsstrategien	beskrive	hvordan	en	fylkeskommunal	satsing	på	reiseliv	kan	bidra	til	

å	innfri	målene	i	Regionplan	Agder	2020.	En	revidert	reiselivsstrategi	for	hele	Agder	vil	

kunne	bidra	til	en	bedre	koordinering	av	reiselivsarbeidet	internt	i	fylkene	og	mellom	de	

ulike	virkemiddelaktørene.

Vest-Agder	fylkeskommune	vil	ha	prosjektledelsen	for	revisjon	av	felles	reiselivsstrategi	

for	Agder;	Aust-Agder	fylkeskommune	vil	inneha	assisterende	prosjektledelse.

Det	etableres	en	prosjektgruppe som	består	av	representanter	fra	UiA,	NHO,	

kommunene/regionråd,	Innovasjon	Norge,	Fylkesmennene,	Visit	Sørlandet	og	

næringsaktører.	I	tillegg	henter	gruppen	inn	kompetanse	fra	fageksperter	på	friluftsliv,	

samferdsel,	kultur,	næring,	kulturminnevern,	etc.	fra	de	to	fylkeskommunene	etter	

behov.	Denne	organiseringen	skal	sørge	for	en	bred	forankring	både	internt	og	eksternt.	

Prosjektgruppen	fungerer	samtidig	som	temagruppe	reiseliv	for	VINN-planen,	og	

utarbeider	forslag	til	reiselivsstrategien.

6.2	Revisjon	av	Forsknings- og	utviklingsstrategi	for	Agder

Som	reiselivsstrategien	er	også	revisjon	av	FoU-strategi	for	Agder	vedtatt	i	de	regionale	

planstrategiene	for	Aust- og	Vest-Agder.	
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FoU-strategien	skal	skape	en	felles	oppslutning	i	regionen	om	den	regionale	FoU-

innsatsens	omfang	og	retning.	Hovedmålet	er å	øke	FoU-aktiviteten	og	

internasjonalisering	av	forskning	på	Agder	i	både	næringsliv,	offentlig	sektor	og	FoU-

sektor.

En	viktig	del	av	arbeidet	vil	være	en	gjennomgang	og	ny	vurdering	av	satsingsområdene	

for	FoU	i	regionen.	Sammen	med	den	overordnete	VINN-planprosessen	skal	revisjon	av	

FoU-strategi	også	bidra	til	å	gi	svar	på	hvordan	fylkeskommunene	har	tenkt	å	videreføre	

strukturene	som	er	bygget	opp	som	en	del	av	VRI	– Virkemidler	for	regional	FoU	og	

innovasjon,	etter	at	siste	VRI	programperiode	avsluttes	ved	utgangen	av	2016.	Revidert	

FoU-strategi	skal	også	legge	vekt	på	en	bedre	rolleavklaring	mellom	de	ulike	regionale	

virkemidler	for	FoU,	særlig	mellom	Regionalt	forskningsfond	Agder	og	VRI	Agder.

Prosessen	for	revisjon	av	FoU-strategi	Agder ligner	i stor	grad prosessen	med	revisjon	

av	reiselivsstrategi.	Det	skal	lages	en	egen	revidert	FoU-strategi,	pluss	at	de	viktigste	

elementene	fra	det	arbeidet	omhandles	som	et	eget	avsnitt	i	VINN-planen.	Det	som	

imidlertid	skiller	denne	strategiprosessen	fra	den andre	er	at	revidert	FoU-strategi	skal	

være	ferdig	og	vedtas	politisk	før	selve	VINN-planen	vedtas.	Dette	er	nødvendig,	fordi	

Regionalt	forskningsfond	Agder	har	behov	for oppdaterte	føringer	for	sine	utlysninger.	

Bestillingen	er	at	revidert	FoU-strategi	skal	være	politisk	vedtatt	i	fylkestingene	i	

oktober	2014.

Temagruppen	FoU	er	samtidig	arbeidsgruppen	som	skal	utarbeide	forslag	til	revidert	

FoU-strategi. Temagruppen	foreslås	sammensatt	med	representanter	fra	begge	

fylkeskommuner,	UiA,	Agderforskning,	Innovasjon	Norge,	NHO,	Sørlandet	sykehus,	og	

flere	offentlige	utviklingsaktører.

7. Informasjon,	medvirkning	og	dialog

Regional	plan	for	innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping	Agder	vil	ha	status	som	

regional	plan	etter	plan- og	bygningsloven	og	vil	legges	til	grunn	for	kommunal	og	statlig	

planlegging	og	virksomhet	i	regionen.	Derfor	er	det	viktig	å	ivareta	god	kommunikasjon	

og	bred	medvirkning	i	planprosessen.	

Den	foreslåtte	organiseringen	som	ble	skissert	i	forrige	kapittel	skal	sikre	at	både	

offentlig	sektor,	privat	næringsliv,	politikere	og	akademia	involveres	og	får	et	aktivt

eierskap i	hele	planprosessen.

Det	vil	bli	informert	om	planarbeidet	på	fylkeskommunene	sine	nettsider,	i	

regionavisene,	på	Regionplan	Agder	2020	sin	nettside,	og	på	Facebook.	I	tillegg	

oppfordres	alle	deltakere	i	de	enkelte	gruppene	å	informere	i	sine	egne	kanaler. I	

oppstarten av	planprosessen	arrangeres	det	en	konferanse	der	det	inviteres	bredt.	
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Det	vil	være	viktig	å	holde	fortløpende	dialog	med	regionråd	og	enkeltkommuner,	slik	at	

arbeidet	med	VINN-planen	forankres	i	pågående	lokale	og	regionale	plan- og	

strategiprosesser	som	nå	skjer	innen	strategisk	næringsutvikling.	Dialogen	vil	også	

innebære	å	prøve	å	begrense	egne	møter	i	VINN-planarbeidet	gjennom	bruk	av	

eksisterende	møtearenaer,	det	vil	si	at	VINN-planen	presenteres	og	diskuteres	i	

kommunestyrer	og	regionråd.

I	tillegg	ønsker prosjektledelsen	for	VINN-planen	å	invitere	seg inn	til møter	med	

næringslivets	organisasjoner	og	næringsklynger.

Generelt	vil	det	være	et viktig	prinsipp	for	arbeidet	å	se	allerede	igangsatte	prosesser	

regionalt/lokalt	i	sammenheng	med	VINN-planen.		De	arenaer	som	allerede	er	rigget	for	

å	ivareta	lokale	og	regionale	prosesser	må	utnyttes.

Medvirkning	sikres	ikke	minst gjennom	formell	høring	av	både	planprogram	og	

planutkast	jamfør	plan- og	bygningsloven. I	høringsperioden	for	planen	legges	det	opp	

til	en	egen	høringskonferanse.

8. Behov	for	utredninger

I	arbeidet	med	VINN-planen	ser	en	ikke	behov	å	få	laget	flere	store	analyser	og	

rapporter	som	viser	Agder	sine	utfordringer.	Det	foreligger	flere	omfattende	og	delvis	

helt	nye rapporter	som	er	relevante	i	denne	sammenheng	og	som	kan	brukes	som	

faktagrunnlag	for	planarbeidet,	ref.	det	som	er	omtalt	i	kapittel	2.	

I	arbeidet	med	reiselivsstrategien	ser	en	imidlertid	behov	for	en	oppdatert	utredning,	

fordi	eksisterende	faktagrunnlag om	reiseliv	på	regionalt	nivå	anses	til	å	være	for	gamle.	

Den	siste	store	ringvirkningsanalysen	på	reiseliv	som	ble	gjennomført	for	Agder	er	f.	eks.

snart	10 år	gammel.	Nye	analyser	vil	danne	et	mye	bedre	grunnlag	for	fremtidige	

investeringer	på	reiseliv. Det	vil	gjøres	et	arbeid	med	å	innhente	nyere	og	relevant	

forskning	og	analyser	hos	samarbeidspartnere	(f.eks.	Agderforskning)	som	skal	bidra	til	

at	innholdet	i	revidert	reiselivsstrategi	holder	høy	kvalitet.	

Det	legges	opp	til	at	behovet	for	ytterligere	utredninger avklares	i	de	enkelte	

plangruppene,	tilpasset	tilgjengelig	budsjett.
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9. Fremdriftsplan

 Januar-februar 2014:	Første	dialogmøter	med	kommuner,	regionråd	og	andre	
lokale	og	regionale	aktører

 Mars	2014:	Formell	oppstart	av	planarbeidet.	Planprogram	legges	ut	på	høring	
med	seks	ukers	frist

 Mars-april	2014:	Høring	utkast	til	planprogram

 Mai	2014:	Behandling	av	høringsinnspillene	til	planprogram

 Juni	2014:	Fastsettelse	av	planprogrammet	i	fylkestingene

 August	2014:	Oppstartskonferanse,	etablerende	møter	i	administrativ	
styringsgruppe,	prosjektgruppen	og	temaarbeidsgruppene

 September-desember 2014:

o Orientering	og	diskusjon	om	planen	i styrings- og	referansegruppene

o Utarbeidelse	av	planforslag	i	prosjektgruppen	og	temagruppene

o Flere	innspills-arrangementer /	strategisamlinger etter	behov

 Januar	2015:	Sammenstilling av	planutkast

 Februar	2015:	Politisk	behandling	av	planutkast.	Planforslag	legges	ut	på	høring
med	seks	ukers	frist

 Mars-april	2015:	Høring	planutkast,	inkl.	høringskonferanse

 Mai-juni	2015:	Behandling	av	høringsinnspillene til	planen

 Juni	2015:	Endelig	vedtak	/	fastsetting	av	planen	i	fylkestingene

9.1	Fremdriftsplan	revisjon	av	Felles	reiselivsstrategi	for	Aust-Agder	og	Vest-

Agder

 Juni	2014:	Innhenting	av	relevante	analyser	og	forskningsrapporter

 August	2014:	Produksjon	av	oppdatert	faktagrunnlag/situasjonsrapport	for	
reiselivet	på	Agder

 September	2014:	Innpillskonferanse

 September-desember	2014:	Prosessmøter	i	(utvidet)	prosjektgruppe

 Januar	2015:	Utarbeiding	av	strategiutkast (høringsutkast)

 Februar-april	2015:	Politisk	behandling	av	strategiutkast	og	offentlig	høring

 Mai	2015:	Innarbeiding	av	høringsinnspillene og	forslag	til	endelig utkast	
reiselivsstrategi

 Juni	2015:	Vedtak	av	revidert	reiselivsstrategi i	fylkestingene
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9.2	Fremdriftsplan	revisjon	av	Forsknings- og	utviklingsstrategi	for	Agder

 Mars	2014:	Etablering	av	arbeidsgruppen

 April/mai	2014:	FoU-konferanse

 Mai	2014:	Utarbeiding	av	strategiutkast

 Juni	2014:	Politisk	behandling	av	strategiutkast	og offentlig	høring

 August-september	2014:	Behandling	av	høringsinnspillene	til	strategien

 Oktober	2014:	Politisk	behandling	i	fylkeskommunale	utvalg/komiteer	og	
vedtak	av	revidert	FoU-strategi	i	fylkestingene
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10. Vedlegg

Forkortelser

AAFK:	Aust-Agder	fylkeskommune

VAF:	Vest-Agder	fylkeskommune

VINN-plan:	Akronym	for	Regional	plan	for	innovasjon	og	bærekraftig	verdiskaping	
Agder (for	Verdiskaping	+Innovasjon).

Litteratur	og	referanser

Entrepreneurship	and	the	Innovation	System	of	the	Agder	Region,	Norway	(OECD	2009)

Forsknings- og	utviklingsstrategi	for	Agder (Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommune,	
vedtatt	2009)

Innovasjon	– organisasjon,	region,	politikk	(red.	B.	Abelsen,	A.	Isaksen,	S.-E.	Jakobsen	
2013)

Internasjonal	strategi	for	Agder (Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommune,	vedtatt	2012)

Kompetanseutfordringer	på	Agder (Agderforskning-rapport	januar	2014)

Krise,	omstilling	og	vekst	– en	regionalanalyse	av	Sørlandet (Agderforskning	2013)

Landbruksmelding	for	Aust-Agder,	vedtatt	av	fylkestinget	21.	juni	2012

Meld.	St.	9	(2011-2012):	Melding	til	Stortinget.	Landbruks- og	matpolitikken.	
Velkommen	til	bords

Meld.	St.	13	(2012-2013)	Ta	heile	Noreg	i	bruk.	Distrikts- og	regionalpolitikken

NOU	2011:3	Kompetansearbeidsplasser	– drivkraft	for	vekst	i	hele	landet

NOU	2012:9	Energiutredningen	– verdiskaping,	forsyningssikkerhet	og	miljø

Nærings- og	handelsdepartementet	(2012):	Regjeringens	reiselivsstrategi.	Destinasjon	
Norge. Nasjonal	strategi for reiselivsnæringen

Oslo	manual. The	measurement	of	scientific	and	technological	activities.	Proposed	
guidelines	for	collecting	and	interpreting	technological	innovation	data	(OECD)		

Regionalt	næringsutviklingsprogram	Aust-Agder	og	Vest-Agder	2013-2014 (2013)

Reiselivsstrategi	– Felles	reiselivsstrategi	for	Aust- og	Vest-Agder	fylkeskommune	2006
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Report	of	the	World	Commission	on	Environment	and	Development:	Our	Common	
Future ("Brundtlandrapporten",	1987)

St.	meld.	Nr.	7	(2008-2009)	Et	nyskapende	og	bærekraftig	Norge

St.	meld.	Nr.	17	(1998-99):	Verdiskaping	og	miljø	– muligheter	for	skogsektoren	
(Skogmeldingen)

Sørlandet	i	verden	– verden	på	Sørlandet (Sørlandsutvalget	2013)

Surt	liv	på	det	blide	Sørland – Helse	og	levekår	i	Agderfylkene (Agderforskning	1993)

Utfordringer	og	muligheter	på	Agder	– innspill	til	diskusjon	om	regional	utvikling	og	
regional	planstrategi (Agderforskning	2012)

Vest-Agder:	Regionalt	bygdeutviklingsprogram,	Strategier	og	mål	2013	– 2020	
(2013)Visit	Sørlandet	- Om	verdiskaping	og	markedsføring.	Hele	Sørlandet	- ett	
nettverk. Innstilling	fra	Sørlandsutvalget for	reiseliv	(2008)

Økonomiske	virkninger	av	reiseliv	for	Aust-Agder	og	Vest-Agder,	Transportøkonomisk
Institutt,	2005
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