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1. REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM AGDER
Innledning
Hovedmålet i Regionplan Agder er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for
bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Gjennom regionalt
utviklingsprogram (RUP) Agder, legger fylkeskommunene rammene for et omfattende
samarbeid innenfor distrikts- og regionalpolitikken. Dette gjelder innen satsingsområder
som går på tvers av fylkesgrensene og i nært samarbeid med kommuner, statlige regionale
aktører, FoU-miljøer, næringsliv og interesseorganisasjoner (det regionale partnerskap).
Et mål med RUP Agder er å følge opp de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder
2020. Det betyr at tiltak og prosjekter som bidrar til å oppfylle disse
hovedsatsingsområdene prioriteres.
Fordelingen mellom fylkeskommunene vurderes fra prosjekt til prosjekt. Som hovedregel
fordeles tilskuddene slik; 40 % fra Aust-Agder og 60 % fra Vest-Agder. I noen tilfeller
fordeles det likt mellom fylkeskommunene og i et tilfelle 60 % fra Aust-Agder og 40 % fra
Vest-Agder.
I 2012 foreslås det gjennom RUP Agder å finansiere fellesprosjekter og tiltak på til sammen
45,755 mill. kroner. I tillegg kommer fylkeskommunens eget regionale utviklingsprogram.
Det regionale partnerskapet på Agder ble på forsommeren 2011 invitert til å komme med
innspill til RUP Agder 2012. Det er kommet innspill fra ca. 20 aktører representert ved
kommuner, NAV, regionråd, Innovasjon Norge, UiA og fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder.
Det er også kommet innspill fra NHO, LO, Havforskningsinstituttet Flødevigen, BioForsk,
Bondelagene i Aust- og Vest-Agder og Connect Sørlandet. Aktørene har kommet med
innspill som berører mange og sammensatte temaer, samt utfordringer for landsdelen.
Flere av innspillene vil ikke være en del av RUP Agder fordi de faller utenfor føringer og
prioriteringer for regionale utviklingsmidler. Andre innspill oversendes samordningsgruppen
for Regionplan Agder 2020 for eventuell videre oppfølging. I eget vedlegg finnes det en
utfyllende oversikt over innspillene.
Ved nedleggelsen av Agderrådet får fylkeskommunene økt økonomisk ansvar for satsinger
der Agderrådet har bidratt. Det gjelder blant annet Sørlandets Europakontor og
likestillingssatsingen. Kommunene i Agder er bedt om å bidra med 5 kroner per innbygger
til regionale utviklingstiltak fra 2012. Dette erstatter kommunenes tidligere kontingent til
Agderrådet, og vil utgjøre ca. 860 000 kroner fra kommunene i Vest-Agder og ca.
550 000 kroner fra kommunene i Aust-Agder.
Dette dokumentet er begge fylkesrådmennenes forslag til prioriteringer og disponeringer
for 2012.

0. ØKT SAMHANDLING
0.1 Innspill
Under økt samhandling er det kommet et innspill om å forsterke satsingen på samfunnsansvar. Det trekkes også frem flere prosjekter med internasjonal forankring, hvor
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fylkeskommunenes internasjonale engasjement ønskes styrket. Øvrige samarbeidsprosjekter er nærmere beskrevet i de andre kapitlene.

0.2 Vurderinger og forslag
Oppfølging av Regionplan Agder og Omdømmeprosjektet er viktig for å styrke
samhandlingen i landsdelen.

Regionplan Agder 2020 - sekretariat

Alle tiltakene som inngår i RUP Agder skal være forankret i Regionplan Agder 2020. Til å
følge opp arbeidet med regionplanen settes det av midler til drift av et sekretariat som
skal ha det operative ansvaret for oppfølging av regionplanen. Det foreslås avsatt 1 mill.
kroner i 2012.

Omdømme- og rekrutteringsprosjektet på Sørlandet (”Omdømmeprosjektet”)

Omdømmeprosjektet ble etablert i 2009 som et treårig prosjekt. Målet er å styrke
regionens konkurransekraft i kampen om arbeidskraft og studenter, samt skape økt
oppmerksomhet og kunnskap om regionens virksomheter og næringsliv. Det foreslås avsatt
900 000 kroner til dette prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2012. En eventuell videreføring
av dette arbeidet må vurderes i løpet av 2012.

Internasjonalt engasjement

Det er nedsatt en ressursgruppe som skal arbeide med en internasjonal strategi for Agder.
Dette arbeidet ferdigstilles i 2012 og fylkeskommunene er opptatt av å utnytte de
mulighetene som ligger i ulike EU-programmer. I 2012 vil fylkeskommunene vurdere å
styrke det internasjonale samarbeidet i Skagerrakregionen. Utover dette har fylkeskommunene et utstrakt engasjement i Sørlandets Europakontor.
Det er etablert et samarbeid om en statistikk– og analyseportal for Agder. Dette er et
prosjekt som bidrar til økt samhandling i regionen. Prosjektet dekkes over fylkeskommunenes ordinære budsjett.
CSR prosjektet er en viktig satsing som for øvrig allerede er ivaretatt av fylkeskommunene
gjennom samarbeidsavtalen med Agderforskning.
Det foreslås til sammen 1,9 mill. kroner under tema ØKT SAMHANDLING.

1. KLIMA: Høye mål – lave utslipp
1.1 Innspill
Det regionale partnerskapet viser til at klimahensyn og klimatilpasninger må inngå som en
del av vurderingene ved utarbeidelser av kommuneplaner, større utbyggingsplaner og
areal- og transportplaner. Det pekes på etablering av egne biorenseanlegg, miljøvennlig
tiltak som biogassprosjekter og fjernvarmeanlegg. Det trekkes også frem muligheter i
landbruksnæringen knyttet til vedproduksjon, bygg i tre, vannkraft, andre generasjon
biodiesel, samt energiutnyttelse av gjødsel.
Fylkeskommunene blir videre utfordret på å legge til rette for økt kompetanse, nettverk og
samarbeid på områder som omhandler energiutnyttelse og fornybar energi knyttet spesielt
til sol og vind. Økt bruk av solenergi i norske bygg er også spilt inn som et område som bør
prioriteres. Når det gjelder nettverk og kompetansemiljøer trekker både Arendal og
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Kristiansand kommuner frem hhv prosjektet ”grønt nettverk” i Kunnskapshavna og ”Grønt
Senter” etablert i samarbeid med Miljøfyrtårn på Odderøya i Kristiansand.

1.2 Vurderinger og forslag
Klimapartnere

Klimapartnere støtter og stimulerer til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og
utviklingsdrivende aktører på Sørlandet. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til
Klimapartnere i 2012. Fylkeskommunenes engasjement i Klimapartnere avsluttes i 2012. Se
www.klimapartnere.no for ytterligere informasjon.
Når det gjelder ”grønt nettverk”, samt etablering av et Grønt Senter, spilt inn av hhv.
Arendal og Kristiansand, mener fylkesrådmennene det er positivt med nye miljø- og
klimainitiativ i regionen. Det foreslås at dette ses i sammenheng med Klimapartnere hvor
begge kommunene er med som partnere.

Krypsivprosjektet

Både Aust – og Vest-Agder har en utfordring knyttet til krypsiv i vassdragene.
Krypsivprosjektet skal hindre gjengroing av vassdrag. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til
dette arbeidet i 2012.

Etablering av hurtigladestasjoner

Dette prosjektet er en forlengelse fra 2011. Prosjektet vil vurdere å etablere et ladepunkt
enten i tilknytning til p-plasser i sentrumsområder, langs E18, E39 eller ved riksveg 9.
Anslagsvis vil et ladepunkt koste ca. 400 000 kroner. Av dette vil Transnova dekke 50 %.
Det foreslås avsatt 400 000 kroner til dette i 2012. Fylkeskommunenes videre engasjement
evalueres i løpet av 2012.

Ventus Offshore

Offshorenæringene i Sør-Norge har en erfaring som er svært verdifull i forhold til utvikling
av nye løsninger knyttet offshore vindressurser. Målet med Ventus Offshore er å
markedsføre kompetanse, bygge nettverk og styrke samhandling med større aktører i
markedet. Det foreslås avsatt 300 000 kroner i 2012 til Ventus Offshore. For ytterligere
informasjon om prosjektet se www.ventusoffshore.com.

Klimasatsing generelt

Det foreslås avsatt 600 000 kroner til prosjekter innenfor klimasatsingen, som
konkretiseres som egne saker i løpet av 2012.
Det foreslås til sammen 2,3 mill. kroner under tema KLIMA.

2. DET GODE LIVET: Agder for alle
2.1 Innspill
Det regionale partnerskapets innspill til ”Det gode livet” omhandler både økt
yrkesdeltakelse, entreprenørskap, fokus på sentrum-periferi utfordringer, samt
stedsutvikling for å gjøre Agder til et godt sted å bo og vokse opp.
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2.2 Vurderinger og forslag
Likestilling og ”Fritt Valg”

”Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” og Senter for likestilling ved UiA
er to langsiktige tiltak. Det pågår i 2011 en evaluering av både Senter for likestilling og
Fritt Valg- satsingen. Fylkeskommunenes engasjement foreslås videreført med noe høyere
beløp enn i 2011, for å kunne videreføre Agderrådets bidrag til denne satsingen. Det
foreslås avsatt 2,1 mill. kroner i 2012. Se http://senterforlikestilling.org/, samt
www.frittvalg.no for ytterligere informasjon.

Samarbeidsavtale Agderforskning

Avtalen omfatter forskning innen regionplanens hovedsatsingsområder, herunder levekår.
Regional Monitor er en del av denne samarbeidsavtalen for å fremskaffe statistikk og
informasjon om bl.a. levekårsutfordringer på Agder. Avtalen omfatter også tema som
samfunnsansvar (CSR), samt kultur- og opplevelsesnæringen. Denne avtalen gjelder for
perioden 2010–2012 og har en årlig ramme på 1,5 mill. kroner.

Folkehelse

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2010 ”Felles plan folkehelse og levekår
Agder 2010-2013”. Fylkeskommunene stilte i 2011 midler til disposisjon for finansiering av
konkrete tiltak knyttet til folkehelsearbeid. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til slike tiltak
i 2012.

Women in Business (WiB)

WIB avsluttes som et treårig interregprosjekt høsten 2011. WIB har skapt nasjonal interesse
og sees i sammenheng med NHD og KRDS satsing på kvinner og entreprenørskap. Det
foreslås avsatt 300 000 kroner i 2012 til en videre satsing på kvinner og entreprenørskap i
Skagerrakregionen. Se www.womeninbusiness.dk for ytterligere informasjon om
prosjektet.
Innspillene fra det regionale partnerskapet er av en slik karakter at fylkesrådmennene
eventuelt vil avvente konkrete søknader før det settes av ytterligere beløp til denne
satsingen.
Det foreslås til sammen 4,9 mill. kroner under tema DET GODE LIV.

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap
3.1 Innspill
Økt satsing på unge, arbeidsglede og frafallsproblematikk i skolen er høyt prioriterte tema.
Arenaer og møteplasser mellom forskning, næringsliv og elever er konkrete forslag som
spilles inn. Entreprenørskap generelt og blant kvinner spesielt nevnes også som et viktig
satsingsområde, herunder kompetansehevingstiltak for det regionale partnerskapet.
Norges Bondelag og begge fylkesmennene peker på at landbruksutdanningen trenger et
løft. Spesielt knyttet til ”inn på tunet”-tjenesten, og det foreslås både nettverksbaserte
agronomkurs og etablering av nye nettverk.
Samarbeidsprosjekter knyttet til marin forskning og helse er også trukket frem. Sistnevnte
sektor spesielt står ovenfor store demografiske utfordringer i fremtiden og fylkeskommunene blir oppfordret til å ta et ansvar for å bidra til utvikling innen ehelse.
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Når det gjelder marin sektor er det med forankring i regionens forskningsmiljø spilt inn
prosjekter som kan gi grobunn for ny næringsvirksomhet.

3.2 Vurderinger og forslag
Samarbeidsavtale - UiA/Senter for regional innovasjon (RIS)

I 2010 ble det inngått en rammeavtale for fem år med UiA ved Senter for regional
innovasjon (RIS). Avtalen har en økonomisk ramme på 1,5 mill. kroner per år. Avtalen skal
bidra til oppfølging av sentrale tema i Regionplan Agder 2020. Prosjektet foreslås
videreført i 2012 med 1,5 mill. kroner. Samarbeidsavtalen avsluttes i 2015.

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI-Agder)

VRI programmet er en satsning i regi av Norges Forskningsråd (NFR). Programmet handler
om virkemidler som kan fremme regional innovasjon og som involverer forskning.
Delfinansieringen fra fylkeskommunene til VRI Agder foreslås videreført med 5,3 mill.
kroner 2012. Programperioden startet opp januar 2011 og varer ut 2013. Se www.vriagder.no for ytterligere informasjon.

iAge

iAge er et treårig interregprosjekt. De norske prosjektdeltakerne er Vennesla Kommune,
Lillesand kommune og Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder.
Knutepunkt Sørlandet koordinerer den norske deltakelsen. Hensikten med iAge-prosjektet
er å forbedre livskvaliteten i regioner som har en aldrende befolkning. Prosjektet starter
opp i 2012 og støttes av fylkeskommunene med 450 000 kroner. Det tas sikte på en
tilvarende bevilgning i hele prosjektperioden som går ut 2014.

Ungt entreprenørskap Agder

Entreprenørskap i skolen er et viktig satsingsfelt både regionalt og nasjonalt. Denne
satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder og de siste årene har Agder
vært blant de beste regionene i landet både når det gjelder aktivitetsnivå og antall
deltagere i bedriftsprogrammet. Fylkeskommunenes engasjement i dette arbeidet foreslås
videreført i 2012 med 1,15 mill. kroner. Se http://aust-agder.ue.no for ytterligere
informasjon.

KASK inkubator

KASK Inkubator er et treårig Interregprosjekt. Prosjektet startet opp i 2010 og har som mål
å akselerere veksten i norske, svenske og danske virksomheter. Fra Agder deltar Coventure
som partner. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til delfinansiering av prosjektet i 2012.
Prosjektet avsluttes i 2012.

Coventure AS – Inkubator

Coventure er et innovasjonsselskap med kommersialisering som sin kjernevirksomhet.
Selskapet arbeider med rådgivning og medfinansiering av nye forretningsideer og
fylkeskommunene har bidratt med tilskudd til videreutvikling. Se www.coventure.no for
ytterligere informasjon.

Innoventus AS – Inkubator

Innoventus tilrettelegger og bidrar til utvikling av kompetansebaserte virksomheter i
landsdelen. Fra høsten 2007 har Innoventus også vært operatør for SIVAs FoUinkubatorprogram med distribuert løsning. Fylkeskommunene har bidratt med tilskudd til
dette arbeidet. Se www.innoventus.no for ytterligere informasjon.
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Både Innoventus AS og Coventure AS søker opptak i SIVAs nye inkubatorprogram fra og med
2012. Dersom de godkjennes foreslås det avsatt 2 mill. kroner hver til disse inkubatorene.

Innoventus industri AS

Innoventus Industri AS eies av Innoventus AS, SIVA, AS Nymo, Grimstad, Umoe Mandal og
Umoe Advanced Compos. Innoventus industri er en industriinkubator koblet opp mot en
industribedrift, eller samling av industribedrifter. Industriinkubator er et femårig program
etablert av NHD i 2011. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til Innoventus industri AS i 2012.

NCE NODE

NODE er en næringsklynge med ca. 50 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet.
I 2009 ble NODE tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). NCE-programmet
har et langsiktig perspektiv. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser
i opptil ti år. Det foreslås avsatt 2,95 mill. kroner i 2012 til NCE NODE. Se
www.nodeproject.no for ytterligere informasjon.

Arena Eyde

Eyde-nettverket ble stiftet i september 2007 og er en samarbeidsorganisasjon for bedrifter
i prosessindustrien. Eyde-nettverket har også en sentral rolle i VRI-Agder, og fikk i oktober
2009 status som Arenaprosjekt. Det foreslås avsatt 700 000 kroner til Arena Eyde i 2012.
Arenaperioden varer ut 2013. Se www.eydenettverket.no for ytterligere informasjon.

Agder Wood

For Agderfylkene er tre et viktig satsingsområde. Trebiennalen har vært en drivkraft i
denne sammenheng. Det foreslås avsatt 900 000 kroner til Agder Wood i 2012. Prosjektet
avsluttes i 2012. Se http://agderwood.no/ for ytterligere informasjon om prosjektet.

Lokalmat fra Agder

Lokalprodusert mat er et viktig satsingsområde i begge Agderfylkene. Utviklingsprosjektet
”Lokal Mat fra Agder” er et treårig prosjekt og et bredt regionalt samarbeid. Det foreslås
avsatt 500 000 kroner i 2012 til utviklingsprosjektet, samt 185 000 kroner til gjennomføring
av ”Naturligvis - Landbrukets dag”. ”Lokal mat fra Agder” avsluttes i 2012.
Satsing på lokal mat og matopplevelser er en viktig kulturbærer i landsdelen. Noe av dette
ivaretas gjennom satsingen ”Lokalmat fra Agder”. Fylkesrådmennene vil signalisere positiv
vilje til en økt satsing på dette området, spesielt koblet sammen med reiseliv og
opplevelsesprodukter.

Visit Sørlandet AS og Visit Sørlandet Booking AS

Visit Sørlandet er etablert som landsdelens markedsføringsselskap. Det foreslås avsatt 5
mill. kroner til Visit Sørlandet i 2012. Det foreslås videre å avsette 1 mill. kroner til Visit
Sørlandet Booking. Fylkeskommunenes engasjement i Visit Sørlandet Booking skal i løpet
av 2012 evalueres. Se www.visitsorlandet.no for ytterligere informasjon.

Arena USUS

Usus omhandler kultur- og opplevelsesnæringen på Sørlandet. I 2011 fikk de status som
Arenaprosjekt. Arena USUS er et treårig prosjekt med mål om å øke innovasjonskraft,
verdiskaping og konkurranseevne gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert
håndtering av gjestestrømmer gjennom Agder. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til USUS i
2012. Arenaprosjektet avsluttes i 2014. Se www.arenausus.no for ytterligere informasjon.

LISA (tidligere SMIA) og LISA følgeforskning

”Landsbyutvikling i Skandinavia (LISA)”er et treårig interregprosjekt hvor tema er
bygdemobilisering, og kompetanseheving/læringseffekter på tvers av kommunegrensene.
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Agderforskning forsker på prosjektet LISA for å vurdere hvilken effekt et slikt prosjekt har.
Det foreslås avsatt 295 000 kroner til LISA prosjektet og LISA følgeforskning. Prosjektet
avsluttes i 2012. Se www.lisakask.no for ytterligere informasjon.

Næringshagenettverket

Fylkeskommunene vil bidra til fortsatt samarbeid i næringshagenettverket. Det foreslås
avsatt 100 000 kroner til dette arbeidet i 2012.

Sørlandets Europakontor AS

Sørlandets Europakontor (SEK) skal bidra til utviklingen av et mer internasjonalt samfunnsog næringsliv på Agder, som bedre benytter mulighetene i et stadig mer integrert Europa.
Fra og med 2012 dekker fylkeskommunene også Agderrådets andel i SEK. Det foreslås
avsatt 2,5 mill. kroner i 2012. Se www.south-norway.be for ytterligere informasjon.

Sekretariat for Interreg IVA ØKS/KASK i Østfold

Østfold fylkeskommune fungerer som norsk forvaltningsmyndighet (NFO) i programmet. De
norske fylkeskommunene yter et fast årlig tilskudd til driften av NFO og det foreslås avsatt
275 000 kroner til dette i 2012.

Agdering

Agderings formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og
kompetanseutvikling i medlemsorganisasjonene. Det foreslås avsatt 500 000 kroner til
Agdering i 2012. Fylkeskommunenes engasjement avsluttes i 2012. Se www.agdering.no for
ytterligere informasjon.

Teknova – kompetanseutvikling

Forskningsinstituttet Teknova søker godkjenning som teknisk-industrielt institutt hos
Norges Forskningsråd. Det foreslås avsatt 2,5 mill. kroner i 2012, og tilsvarende bevilgning i
2013.

Samarbeid om marin forskning i Skagerrak

Landsdelen har noen naturgitte forutsetninger med utstrakte kystområder som gjør dette
prosjektet spesielt interessant. Samarbeidet om marin forskning er godt forankret i
regionens forskningsmiljøer (Havforskningsinstituttet og UiA), samt senter for fremragende
forskning i Oslo (CEES), og vil i tillegg skape forskningsallianser utover Norges grenser. Det
foreslås avsatt 0,5 mill. kroner til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning i Skagerrak” i
2012. Fylkeskommunenes engasjement er beregnet til 3 mill kroner over tre år.

Agderløftet – ehelse og velferdsteknologi

Et utvidet samarbeid om velferdsteknologi, spesielt i samarbeid med kommunene i
regionen, vil bidra til at landsdelen står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer
i helse Norge. Prosjektet er godt forankret i Regionplan Agders visjoner og tanker om
forebyggende helsearbeid, samt bruk av ny teknologi for å møte fremtidige utfordringer f.
eks knyttet til en økende andel eldre. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner i 2012 til
Agderløftet. Fylkeskommunenes videre engasjement vurderes i løpet av 2012.

Biotanken

Biotanken er et 100 % resirkulerbart produksjonssystem for planter og fisk. Det er både
private og offentlige interesser i nettverket Biotanken, som kan bli et viktig bidrag til å
skape grunnlag for en ny næring i regionen. Prosjektet har også et betydelig miljømessig
tilsnitt. Det foreslås avsatt 300 000 kroner i 2012. Fylkeskommunenes videre engasjement
vurderes i løpet av 2012.
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Lyttervenner

UiA har spilt inn et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkes eldreråd og Avdeling for
lærerutdanning. Dette prosjektet er et tiltak som kan bidra til å styrke målet om høyere
lesenivå i skolene på Agder. Det foreslås avsatt 150 000 kroner til dette prosjektet i 2012.
Fylkeskommunenes videre engasjement vurderes i løpet av 2012.
Det foreslås til sammen 34,255 mill. kroner under tema UTDANNING – verdiskaping bygd på
kunnskap.

4. KOMMUNIKASJON: De viktigste veivalgene
4.1 Innspill

Innspillene fra det regionale partnerskapet er hovedsakelig knyttet til at det må skapes
både større engasjement og involvering fra ulike interessenter på dette området. Regionen
har samferdselsutfordringer som krever fylkeskommunenes kompetanse, samt ressurser og
det spilles blant annet inn at samarbeid om transportplanlegging, kollektivløftet og den
digitale infrastrukturen må prioriteres og styrkes i regionalt utviklingsprogram.

4.2 Vurderinger og forslag
Regional transportplan – fase 1

For å sikre felles prioriteringer av de viktigste prosjektene skal det utarbeides en felles
regional transportplan etter modell av Nasjonal transportplan. Arbeidet med regional
transportplan er så vidt i gang og forventes å starte opp for fullt fra og med 2012. Det
foreslås avsatt 200 000 kroner til dette arbeidet i 2012.

Sykle i Sør - fase 1

Et av deltiltakene i Regionplan Agder 2020 er at det skal tilrettelegges for et attraktivt
tilbud av sykkelruter, turveger og for sykkel som transportmiddel. Det foreslås avsatt
100 000 kroner til dette arbeidet i 2012.

Konferanser innen samferdselssektoren

Både NHO Agder og Setesdal regionråd har trukket frem vei som et viktig satsingsområde.
Det foreslås avsatt 300 000 kroner konferanser som skal øke samhandling og kompetanse
innen samferdselssektoren.

Det digitale Agder (DDA)

Prosjektet Det Digitale Agder har som målsetning at alle fastboende på Agder skal ha
tilgang til bredbånd. Dette målet er i all hovedsak oppnådd, men det arbeides nå videre
med bedret mobildekning i landsdelen. DDA er et fellesprosjekt mellom Aust- og VestAgder fylkeskommuner og alle de 30 kommunene i Agder. En antar at prosjektet nå kan
finansieres med midler fra KRD og allerede avsatte midler i fylkeskommunene. Det er
derfor ikke ført opp bevilgning til prosjektet i 2012.

Videreføring av Agderrådets prosjekter

Utover dette foreslår fylkesrådmannen at det settes av 500 000 kroner til å videreføre
igangsatte prosjekter fra Agderrådet innenfor feltet kommunikasjon.
Det foreslås til sammen 1,1 mill. kroner under tema KOMMUNIKASJON.
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5. KULTUR: Opplevelser for livet
5. 1 Innspill
Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder peker på koblingen mellom kultur, mat og reiseliv
som en viktig satsing. Det vises til kulturlandskapets historisk verdi og økonomisk verdi for
både turisme og matproduksjon. Bygninger og andre kulturminner, gamle ferdselsveier og
kulturavhengige plantesamfunn bidrar til unike opplevelser. Designsatsingen Beyond Risør
har skapt både nasjonal og internasjonal interesse.

5.2 Vurderinger og forslag
Uthavner - fase 1

Et hovedtiltak i Regionplan Agder 2020 er at en skal utvikle og markedsføre regionens
museer, kulturminner og bygningsmiljøer med sikte på å gjøre disse kjent og attraktive
som opplevelsesarenaer for et bredt publikum. Det foreslås avsatt 100 000 kroner til dette
arbeidet i 2012.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning av marine ressurser i kystsonen (tidl. marint rammeprogram) er et
prosjekt hvor Tvedestrand kommune Lindesnes kommune er pilotkommuner. Målsettingen
er å etablere en felles kunnskapsplattform og nye metoder å forvalte kystens ressurser på.
Det foreslås avsatt 600 000 kroner til Aktiv forvaltning i 2012. Prosjektet avsluttes i 2013.

Beyond Risør

Beyond Risør har som mål å være en grensesprengende møteplass mellom design og
næringsliv. Annethvert år arrangeres et stort designtreff. I tillegg er organisasjonen
ansvarlig for en rekke fellesprosjekter mellom designere og næringsliv. I 2011 ble Beyond
Risør partner med INDEX. INDEX er en internasjonal organisasjon som arbeider for å
promotere innovative og bærekraftige designprosjekter. Det foreslås avsatt 600 000 kroner
til Beyond Risør i 2012. Se www.beyondrisor.no og www.indexaward.dk for ytterligere
informasjon.
Det foreslås til sammen 1,3 mill. kroner under tema KULTUR.

5.3 Felles kultursatsing
Nedenfor følger en oversikt over fellesatsing innenfor kultur, hvor begge fylkeskommunene
bidrar med tilskudd til både enkelttiltak og drift over fylkeskommunenes ordinære
budsjetter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørlandets litteraturpris. Fylkeskommunene bidrar med 80 000 kroner.
Norsk forfattersentrum Sørlandet. Fylkeskommunene bidrar med 150 000 kroner.
Agder folkemusikkarkiv. Fylkeskommunene bidrar med 1,068 mill. kroner
Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Fylkeskommunene bidrar med
185 000 kroner.
Sørnorsk Jazzsenter og SØRF. Fylkeskommunene bidrar med 113 000 kroner.
Sørlandets Kunstmuseum. Fylkeskommunene bidrar med 2,783 mill.
kroner.
Agder Kunstnersenter. Fylkeskommunene bidrar med 879 000 kroner.
Sørlandsutstillinga. Fylkeskommunene bidrar med 235 000 kroner.
Kilden teater og konserthus IKS:
o Opera Sør. Fylkeskommunene bidrar med 1,458 mill. kroner.
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•
•
•
•
•

o Kristiansand symfoniorkester. Fylkeskommunene bidrar med 8,5 mill. kroner.
o Agder Teater. Fylkeskommunene bidrar med 5,974 mill. kroner.
Sørnorsk filmsenter. Fylkeskommunene bidrar med 579 000 kroner.
Kompetansesenter for idrett i Agder. Fylkeskommunene bidrar med 700 000
kroner.
Stiftelsen Arkivet. Fylkeskommunene bidrar med 424 000 kroner.
Drift til Voksenopplæringsforbundet. Fylkeskommunene bidrar med 85 000
kroner.
Bibliotektransportordning. Fylkeskommunene bidrar med 1,8 mill. kroner.

I tillegg har fylkeskommunene et samarbeid om ulike fagseminarer og konferanser:
•
•
•
•

Seminar om plan- og spillmiddelsøknader.
Norsk Kulturforums Agder.
Agder litteraturformidlingsprosjekt.
Seminar om folkehelse og levekår.

Bevilgningene til Regionalt utviklingsprogram Agder er innarbeidet i tabellen som følger.
Tabell Regionalt utviklingsprogram Agder
Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)

0. ØKT SAMHANDLING

Vest-Agder

Aust-Agder

Samlet
innsats

1 140

760

1 900

Regionplan Agder 2020

600

400

1 000

Omdømmeprosjektet

540

360

900

1 380

920

2 300

300
300
240
180
360

200
200
160
120
240

500
500
400
300
600

2 790

2 110

4 900

1 260

840

2 100

Samarbeidsavtale Agderforskning
Folkehelse

750
600

750
400

1 500
1 000

Women in Business

180

120

300

1. KLIMA: Høye mål - lave utslipp
Klimapartnere
Krypsivprosjektet
Etablering av hurtigladestasjoner
Ventus Offshore
Klimasatsing generelt

2. DET GODE LIV PÅ AGDER: Agder for alle
Likestilling og "Fritt valg"
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap

Vest-Agder

Aust-Agder

Samlet
innsats

19 960

14 295

34 255

750

750

1 500

3 180

2 120

5 300

iAge

270

180

450

Ungt entreprenørskap Agder

650

500

1 150

KASK inkubator

500

500

1 000

Coventure AS

1 000

1 000

2 000

Innoventus AS

1 000

1 000

2 000

700

300

1 000

1 770

1 180

2 950

Arena Eyde

420

280

700

Agder Wood

540

360

900

Lokalmat fra Agder

410

275

685

3 000

2 000

5 000

VisitSørlandet Booking AS

600

400

1 000

Arena USUS

300

200

500

LISA (tidligere SMIA) og LISA følgeforskning

175

120

295

60

40

100

1 500

1 000

2 500

Sekretariat for Interreg IVA ØKS/KASK i Østfold

165

110

275

Agdering

300

200

500

1 500
300

1 000
200

2 500
500

Agderløftet - ehelse og velferdsteknologi

600

400

1 000

Biotanken
Lyttervenner

180
90

120
60

300
150

4. KOMMUNIKASJON: De riktige veivalgene

660

440

1 100

Regional transportplan - fase 1

120

80

200

60

40

100

Konferanser innen samferdselssektor

180

120

300

Videreføring av Agderrådets prosjekter

300

200

500

5. KULTUR: Opplevelser for livet

600

700

1 300

Uthavner - fase 1

60

40

100

Aktiv forvaltning

300

300

600

Beyond Risør

240

360

600

26 530

19 225

45 755

Samarbeidsavtale - UiA/RIS
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI Agder)

Innoventus idustri AS
NCE NODE

VisitSørlandet AS

Næringshagenettverket
Sørlandets Europakontor AS

Teknova - kompetanseutvikling
Samarbeid om marin forskning i Skagerrak

Sykle i Sør - fase 1

Sum RUP Agder
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2. REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM AUST-AGDER
Innledning
I tillegg til felles regionalt utviklingsprogram for Aust- og Vest-Agder har Aust-Agder fylkeskommune et eget regionalt utviklingsprogram (RUP) Aust-Agder.
Det foreslås bevilget 64,015 mill. kroner i RUP Aust-Agder til prosjekter og tiltak i 2012.

0. ØKT SAMHANDLING
0.1 Innspill

Risør kommune tar på vegne av næringsmedarbeiderne i Østregionen opp behovet for økte
rammer til regionalt næringsfond. Det ønskes også en diskusjon om prinsippene bak den
kommunale egenandelen i fondet. Gjerstad kommune viser til etableringen av Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) – et nettverk for mekaniske bedrifter i Østregionen og disse
bedriftenes betydning for regionen.
Både styret i Østre Agder og Setesdal regionråd ønsker en vurdering av et utvidet
samarbeid innen næringsutvikling; for eksempel en felles næringsstrategi. Det ønskes at
fylkeskommunen deltar i arbeidet.
Innovasjon Norge Agder tar opp behovet for et bredt samarbeid med fokus på nyetablering
i distriktene. Det foreslås et eget mobiliseringsprosjekt.

0.2 Forslag og vurderinger
Riksveg 9 og Setesdal Regionråd

Aust-Agder fylkeskommune har for perioden 2010 til og med 2019 forpliktet seg årlig til å
sette av 10 mill. kroner til riksveg 9 og 4 mill. kroner til Setesdal regionråd. Beløpet til
Setesdal regionråd skal indeksreguleres. Dette er regulert i en egen avtale om fordeling av
konsesjonskraftinntektene.

Regionale næringsfond

I statsbudsjettet forutsetter Kommunal- og regionaldepartementet at midler satt av til
kommunale næringsfond i sin helhet tildeles kommuner og regionråd. Det foreslås samme
totalramme i 2012 som i 2011. Fylkeskommunen kan gi føringer for bruken av midlene.
Midler til Fornying 2020 og næringshagen i Risør foreslås dekket av totalrammen med hhv
700 000 kroner og 300 000 kroner. Støtte til hovedprosjektet Fornying 2020, vil eventuelt
bli fordelt mellom fondet i Østregionen og fondet for Arendal-Grimstad-Froland; avhengig
av hvilke kommuner som blir med i et eventuelt hovedprosjekt.
Fra og med 2012 foreslås det å fjerne kravet om kommunale egenandeler på midler
bevilget til de regionale næringsfondene. Det kan fortsatt være aktuelt med kommunal
medfinansiering når det gjelder enkeltprosjekter som finansieres via næringsfondene.
Dette må vurderes fra sak til sak.
Det skal tilstrebes en best mulig koordinering med virkemidler fra andre aktører. Som
hovedprinsipp behandler næringsfondet bedriftsrettede saker eller utviklingsprosjekter
med tilskudd på inntil 200 000 kroner og Innovasjon Norge eller fylkeskommunen over
dette nivå.
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Etablererstipend/bedriftsrettet støtte

Ordningene etablerstipend og bedriftsrettet støtte som organiseres av Innovasjon Norge
Agder foreslås satt til hhv. 3 mill. kroner og 7 mill kroner. Beløpet er noe lavere enn i 2011
og har sammenheng med lavere aktivitet. Innovasjon Norge har spilt inn et forslag om
mobiliseringsprosjekt i distriktskommunene. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til dette.

Aust-Agder Næringsselskap A/S

Konsesjonskraftinntekter avsatt til Aust-Agder Næringsselskap A/S reduseres fra 6 mill.
kroner i 2011 til 3 mill. kroner i 2012. Størrelsen på bevilgningen må ses i sammenheng
med at selskapet for tiden har god likviditet. Bevilgningen kommer en tilbake til i en egen
sak.

Økt samarbeid om næringsutvikling

Fylkesrådmannen er positiv til initiativene fra Setesdal Regionråd og Østre Agder om økt
samarbeid innen næringsutvikling og igangsatt prosjekt om planarbeid i Setesdal. Økt
samarbeid innen næringsutvikling sees i sammenheng med entreprenørskapssatsingen og
mobiliseringsprosjektet i distriktskommuner. Det settes av 1 mill. kroner til dette.

1. KLIMA: Høye mål – lave utslipp
1.1 Innspill
Arendal kommune har spilt inn et bærekraftig og grønt nettverkssamarbeid blant annet
med utgangspunkt i allerede eksisterende kontorfelleskap som Green New Deal. (Omtales
også i RUP Agder.)

1.2 Forslag og vurderinger
Utviklings- og miljøtiltak i kollektivtransport

I avtalen mellom fylkeskommunen og kollektivselskapene er det avsatt 1 mill. kroner i
avtaleperioden til utviklings- og miljøtiltak.

Klima-, energi- og miljøtiltak

I 2012 foreslås det avsatt 1 mill. kroner til ulike miljøtiltak; eksempelvis kjøp av Co2kvoter, innkjøp/delfinansiering av miljøvennlige biler, elbiler i fylkeskommunale
virksomheter og medlemskontingent CN-nett. Flere av disse vil fremmes som egne saker.
Det vises også til at Regionplan Agder fremhever økt satsing og utbygging av ny fornybar
energi; bl.a. vind- og småkraftverk. Fylkesrådmannen er kjent med utfordringer knyttet til
kapasitet på deler av linjenettet i enkelte kommuner. Det foreslås avsatt 100 000 kroner
for å kartlegge dette nærmere.

Grønt stipend

I sak 2009/35 vedtok fylkestinget å opprette et ”Grønt stipend” som skal deles ut til
prosjekter som bidrar til å løse utfordringer innen klima og miljø. Det oppfordres til
samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer. Det foreslås avsatt 1 mill.
kroner til formålet i 2012.

Klima- og energiplaner i kommunene

Fylkesrådmannen viser til at de fleste kommunene i Aust-Agder har klima- og energiplaner
og er kjent med kommunenes utfordringer når det gjelder iverksettelse av planene. Her
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må fylkeskommunen bidra med kompetanse og veiledning. Tiltakene må forankres,
finansieres og gjennomføres av kommunene.

2. DET GODE LIVET: Agder for alle
2.1 Innspill
Risør og Gjerstad kommuner trekker frem forprosjektet ”Fornying 2020” – et nærings og
samfunnsutviklingsprosjekt for kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand. Forprosjektet,
ledet av fylkeskommunen, pekte på viktige samarbeidsområder innen næringsutvikling,
kompetanse og omdømme (levekårsutfordringer). Det er et sterkt ønske at
fylkeskommunen deltar videre i et hovedprosjekt.
NAV og LO peker på kvinner og unge som viktige målgrupper i forhold til å opprettholde og
styrke det gode livet i Aust-Agder.

2.2 Forslag og vurderinger
Deler av Aust-Agder står overfor komplekse og sammensatte levekårsutfordringer.
Forprosjektet ”Fornying 2020” tar opp noen av utfordringene. Fylkesrådmannen mener det
er viktig at fylkeskommunen følger opp arbeidet i et eventuelt hovedprosjekt. Omfang og
organisering må avklares sammen med kommunene; herunder geografisk virkeområde. Det
vises ellers til kap. 0. under ”Regionale næringsfond”.

Kyststier – samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der fylkeskommunen, de fem kystkommunene,
Fylkesmannen og Friluftsrådene deltar. Det foreslås avsatt 200 000 kroner til dette
prosjektet i 2012. Prosjektet avsluttes i 2012.

Handlingsplan for folkehelse

I tillegg til midler avsatt i RUP Agder, foreslås det avsatt 600 000 kroner til å videreføre
tiltak som retter seg spesielt mot kommunene i Aust-Agder.

PIA-Durapart

Fylkeskommunen støtter forsknings- og utviklingsprosjektet PIA (Person i Aktivitet - Person
i arbeid) i regi av arbeidsmarkedsbedriften Durapart i Arendal. PIA gir personer utenfor
arbeidslivet tilbud om rehabilitering, helseveiledning og fysisk aktivitet integrert i en
helhet. Det er igangsatt et forskningsprosjekt i regi av UiA for å vurdere tiltakene. Det
foreslås avsatt 700 000 kroner i 2012. Prosjektet avsluttes i 2012.

Andre tiltak

Det foreslås avsatt 200 000 kroner i 2012 til prosjektet ”Åkle – utvikling av fremtidens
landsby” og det foreslås avsatt 200 000 kroner til prosjektet ”Butikkutvikling i Sør”, samt
50 000 kroner til medlemskap i ”Sykkelturisme i Norge”.

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap
3.1 Innspill

Flere av innspillene fra det regionale partnerskapet er knyttet til stedsutvikling og
Sørlandsbyenes særegenheter med mål å styrke næringsutvikling og de historiske sentrums
identitet og konkurransefortrinn. Økt kompetanse og kunnskapsformidlinger trekkes også
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frem. Risør viser bl.a. til at kommunen siden 2010 har arbeidet med mulighetene for å
etablere en ny folkehøyskole med fokus på entreprenørskap og design.
Fylkesmannen ønsker å styrke utdanningstilbudet i videregående skole innenfor landbruk.
Setesdal regionråd ønsker at fylkeskommunen skal samle kurs- og studiearbeid i regionen.

3.2 Forslag og vurderinger
Entreprenørskap

Tilrettelegging for entreprenørskap er et viktig satsingsområde for å bidra til regional vekst
og utvikling. For å styrke dette arbeidet ble Gründersenteret etablert i 2008 (tidl. Kulturfabrikken) som et treårig fylkesdekkende kompetansesenter for næringsetablering. I 2011
gjennomføres det en undersøkelse rettet mot etablerere i 2010. Resultatet av undersøkelsen vil være et av flere forhold som vil danne grunnlag for videre organisering fra og
med 2012. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til videreføring av entreprenørskapssatsingen i
2012. En kommer tilbake til dette i en egen sak.

Andre prosjekter

En rekke tiltak fra 2011 er planlagte videreføringer og/eller prosjekter som går over flere
år. Dette er:
•
•
•
•

Kvalitetsutvikling i de videregående skolene. Fylkesrådmannen foreslår avsatt
3 mill. kroner.
ElevPCer. Fylkesrådmannen foreslår avsatt 4 mill. kroner.
Trainee Sør - et program for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn fra
næringsliv og offentlig forvaltning. Det foreslås avsatt 400 000 kroner.
Årsstudium Hovden Sirdal: Desentraliserte grunnutdanning i idrett på
Hovden og i Sirdal. Det foreslås avsatt 160 000 kroner.

Sørlandet Vitensenter – Arendal

Fylkestinget vedtok i 2010 å avsette midler til et investeringsfond for et regionalt
vitensenter i Arendal. Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til investeringsfondet i 2012. I
tillegg vil fylkesrådmannen foreslå at fylkeskommunen setter av 100 000 kroner til arbeidet
med å få etablert Vitensenteret som en del av det nasjonale programmet fra og med 2013.
En støtte til dette arbeidet må fremmes som egen sak. Når det gjelder eventuell støtte til
drift og evt. eierskap vil dette bli vurdert når planene for driften er avklart, jf.
fylkestingets vedtak fra 2010.

Stedsutvikling/byutviklingsstrategiprosjekter

Fylkesrådmannen mener at økt satsing på by- og stedsutvikling kan ha stor betydning for
kultur- og næringsutvikling og gi flere arenaer for økt samhandling mellom det offentlige
og næringslivet i de aktuelle byene. Det bør spesielt satses på tre tiltak: 1) Kunnskap om
byutvikling, 2) Nettverksorganisering i kommunene og 3) Vitalisering av bygårder og
kvartaler. Det foreslås avsatt 0,5 mill. kroner til Historiske bysentra og 1 mill. kroner til
stedsutvikling.
Ved behandling av økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram
2012 vedtok fylkestinget følgende:
”Tilskudd prosjekt for byfornying Tvedestrand (RUP Aust-Agder):
2012: 500 000 2013: 1 000 000 2014: 1 000 000
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Prosjektet har som mål å ruste opp og videreutvikle de eldre delene av
Tvedestrand sentrum. Tiltaket forutsetter at Tvedestrand kommune stiller opp
med tilsvarende midler som fylkeskommunen. Endelig prosjektskisse utarbeides i
samarbeid med kommunen.”

Økt satsing innen utdanning og landbruk

Når det gjelder Fylkesmannens innspill om økt satsing innen utdanning og landbruk bør
dette vurderes som et av satsingsområdene i Landsbruksmeldingen som skal behandles av
fylkestinget i 2012.

Skagerrak folkehøyskole

Andre tiltak som er foreslått av partnerskapet, eksempelvis Risørs arbeid med etablering
av en folkehøyskole, må konkretiseres i en egen søknad.

4. KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene
4.1 Innspill
Setesdal regionråd viser til at de fortsatt ønsker fylkeskommunens fokus på riksveg 9. Se
også kapittel 0. Samhandling. Utover dette er det få innspill fra det regionale
partnerskapet knyttet til dette tema.

4.2 Forslag og vurderinger
ATP Arendal og Grimstad

Det forventes at fylkeskommunen skal ta en aktiv rolle i arbeidet med ”bypakker” for
areal- og transportutvikling (ATP). Fylkeskommunen bør derfor ta et større prosjektansvar
enn tidligere. Det forventes at kommunene og andre offentlige etater bidrar med
økonomiske ressurser og kompetanse. Det foreslås avsatt 100 000 kroner til arbeidet i
2012. Dette må ses i sammenheng med bevilgningen for 2011 på 350 000 kroner.

Etablering av digitale planarkiv

Aust-Agder fylkeskommune er med i det landsdekkende samarbeidet ”Norge digitalt” hvor
det samarbeides om geografisk informasjon. Det er i gang en nasjonal satsing om et digitalt
planregister. Det foreslås avsatt 300 000 kroner til oppstart av dette arbeidet i 2012 i
samarbeid med kommunene. Dette vil en komme tilbake til i egen sak.

5. KULTUR: Opplevelser for livet
5.1 Innspill
Flere av innspillene omhandler lokal mat og matkultur, spesielt koblet til reiseliv og
opplevelsesproduksjon. Det fremmes også ønske om økt satsing på bevaring av
kulturlandskapet gjennom bruk. Tvedestrand kommune ønsker tiltak for å øke leselysten
hos unge. Gjerstad kommune trekker frem Holmen Gård som en læringsarena og et sted
for å styrke reiseliv og kulturturisme i regionen og viser til forprosjektet som er under
utarbeidelse.

5.2 Forslag og vurderinger
En rekke tiltakene under dette området er videreføringer fra 2011. Dette er:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næs Jernverksmuseums deltakelse i Jacob Aall-prosjektet. Det foreslås avsatt
1 mill. kroner.
Arendal idrettspark/flerbrukshall. Fylkesrådmannen foreslår avsatt 5 mill. kroner.
Båtbyggeriene på Moen. Det foreslås avsatt 200 000 kroner. Prosjektet avsluttes i
2012.
Aust-Agder kulturhistoriske senter. Det foreslås avsatt 250 000 kroner til
utbygging.
Aust-Agder Kulturhistoriske senter: Utbygging av Arne Vinje Gunneruds
permanentutstilling. Det foreslås avsatt 500 000 kroner.
Ekstraordinær styrking av bygningsvern. Det foreslås avsatt 330 000 kroner.
Strategisk kulturminneplan. Det foreslås avsatt 1,030 mill. kroner.
Arendal kulturhus. Det foreslås avsatt 500 000 kroner.
Sponsoravtale Birkenes Skiskyttergruppe. Det foreslås avsatt 100 000 kroner.
Lørdagsskolen. Det foreslås avsatt 280 000 kroner.

Det vises til hovedkapittelet om kultur for nærmere beskrivelse av disse prosjektene.

Lokal matsatsing

Fylkesrådmannen viser til allerede igangsatte prosjekter innen lokal mat og matkultur i
RUP Agder. Ytterligere satsing på området må en eventuelt komme tilbake til når det
foreligger konkrete prosjekter.

Holmen Gård i Gjerstad

Fylkeskommunen har i flere prosesser vært involvert i utviklingen av Holmen gård.
Fylkesrådmannen er kjent med de utfordringer en står overfor og avventer en konkret
søknad før videre engasjement vurderes.

Bygningsvernsenter

Det foreslås avsatt 350 000 kroner til et treårig prosjekt, etablering av bygningsvernsenter
i Aust-Agder. Det fremmes en egen sak om dette (e også kulturkapittelet i budsjettet).

Omdømme og profilering

Fylkeskommunen ønsker å delta på arenaer hvor målgruppen unge nås. Hovefestivalen er
en slik arena. Det foreslås avsatt 200 000 kroner til profilering av fylkeskommunen på
Hovefestivalen.

Andre prosjekter

Det foreslås avsatt 200 000 kroner til ”Den kulturelle bæremeisen”, samt 100 000 kroner til
”Arrangørkompetanse tilrettelagt for ungdom”. Prosjektene omtales nærmere i
hovedkapittelet Kultur i budsjettet for 2012.
Bevilgningene er innarbeidet i tabellen som følger.
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Tabell Regionalt utviklingsprogram Aust-Agder
Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)
0. ØKT SAMHANDLING

2011

2012

40 700

36 715

10 000

10 000

Setesdal regionråd

4 050

4 115

Regionalt næringsfond Setesdal

1 000

1 000

Regionalt næringsfond i Østregionen

3 000

3 000

Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad

3 100

3 100

Birkenes, Iveland, Lillesand kommuner

1 500

1 500

Innovasjon Norge - etablererstipend

3 450

3 000

Innovasjon Norge - bedriftsrettet støtte

7 600

7 000

Aust-Agder næringsselskap A/S

6 000

3 000

0

1 000

1 000

0

4 700

3 000

1 500

0

200

0

Utviklings- og miljøtiltak i kollektivtransport

1 000

1 000

Klima-, energi- og miljøtiltak

1 000

1 000

Grønt stipend

1 000

1 000

1 600

1 950

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Austhei

300

0

Reiserute Telemarksvegen

500

0

Kyststier samarbeidsprosjekt

200

200

Handlingsplan for folkehelse

600

600

PIA/Durapart

0

700

Åkle - utvikling av fremtidens landsby

0

200

Butikkutvikling Sør

0

200

Sykkelturisme i Norge

0

50

Riksvei 9

Økt entreprenørskapsmobilisering i distriktskommunene
Folkeavstemming
1. KLIMA: Høye mål - lave utslipp
Miljøkartlegging, fylkeskommunal bygningsmasse
Krypsivprosjekt Sørlandet

2. DET GODE LIVET: Agder for alle
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)
3. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap

2011

2012

11 698

12 410

Førerkortopplæring

100

0

Styrking av rusforebyggende tiltak

350

0

Ungdommens kompetansehus

500

0

Stipendiatstilling knyttet til VRI

600

0

Naturtypekartlegging/videreføring

200

0

Medfinansiering av "Arena Fritidsbåt"

200

0

Næringshager

275

0

1 950

0

Entreprenørskap

0

1 000

Rådgiver næringsseksjon

0

750

Kvalitetsutvikling i de videregående skolene

3 000

3 000

ElevPC-er

4 000

4 000

Trainee Sør AS og trainee i fylkeskommunen

400

400

Årsstudium Hovden og Sirdal

123

160

Historiske bysentra

0

500

Byfornying Tvedestrand

0

500

Stedsutvikling

0

1 000

Sørlandet vitensenter - Arendal, fondsavsetning

0

1 000

Gründersenteret Aust-Agder

Sørlandet vitensenter - Arendal, utviklingsmidler

100

4. KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene

1 320

2 600

Tilbringertjeneste Vegårshei stasjon/Togtaxi

70

0

Bemanning Arendal stasjon

200

200

Jernbane mulighetsstudie

200

0

Planleggingsmidler Risørvegen

500

0

ATP Arendal og Grimstad

350

100

Etablering av digitale planarkiv i Aust-Agder

0

300

Økt vedlikehold fylkesveger

0

2 000
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner)
5. KULTUR: Opplevelser for livet

2011

2012

9 487

10 040

Utvikling av designtreff "Beyond Risør"

600

0

Fjæreheia drift AS

100

0

Regionale produksjoner DKS

200

0

Musikk & miljø initiativet

100

0

Næs Jernverksmuseum, Jacob Aall prosjektet

1 000

1 000

Arendal idrettspark/flerbrukshall

5 000

5 000

300

200

Aust-Agder kulturhistoriske senter, utbygging

0

250

Tilrettelegging av Arne Vinje Gunnerud utstilling

0

500

Bygningsvernsenter

0

350

320

330

1 000

1 030

Arendal kulturhus

500

500

Sponsoravtale med Birkenes skiskyttergruppe

100

100

Lørdagsskolen

267

280

Profilering av fylkeskommunen på Hovefestivalen

0

200

Den kulturelle bæremeisen

0

200

Arrangørkompetanse tilrettelagt for ungdom

0

100

69 505

66 715

Båtbyggeriene på Moen

Ekstraordinær styrking av bygningsvern
Gjennomføring strategisk kulturminneplan

RUP Aust-Agder
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