Kristiansand, 18. september 2017

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 15.09. KL 09:00 – 11:30
PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN
Deltakere styret: Gro-Anita Mykjåland, Johnny Greibesland, Torhild Brandsdal, Anders Christiansen,
Astrid M. Hilde, Arne Thomassen, Harald Furre, Pål Tjøm, Arne Fjermeros (for Torgeir Hortemo Hareland)
Deltakere andre: Stein Reisænen, Kim Høyer Holum, Kjell A. Kristiansen, Svein Skisland, Kristian Råmunddal

Sak:

Beskrivelse:

Sak 18/17

Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 16.06.17.
Behandling: Godkjent uten merknader

Sak 19/17

Orienteringssak: Invest in Agder ved Gunnar Kulia og Sveinung Hovstad
Behandling: (presentasjon følger vedlagt)
Positive tilbakemeldinger fra ordførerne om Invest in Agder som en konkret,
realistisk og markedsfokusert satsing.

Sak 20/17

Orienteringssak: Kort status om Business Region Kristiansand ved Harald Furre
Behandling: Kort orientering om status for lokaler, ny leder, innhold og samarbeidsavtaler.
Gode tilbakemeldinger fra de øvrige ordførerne. Business Region Kristianand blir en god og
samlende næringsorganisasjon for regionen.

Sak 21/17

Drøftingssak: Region Kristiansand – drøfte forberedelser og effektuering
 Status realitetsbehandling saksfremlegg i kommunene
o Positiv innstilling i alle formannskap. Ligger også an til godkjenning i alle kommunestyrer.



Styrets arbeidsform i arbeid med prioriterte temaområder
Daglig leders kompetanse, rolle og ansvar – føringer for ansettelse og utarbeidelse
av stillingsannonse.
o Foreløpige tanker, ideer og innspill rundt bordet.
Behandling: Konkretiseres videre av arbeidsgruppe med Gro-Anita, Harald, Arne,
Kjell og Kristian.

Sak 22/17
Budsjettramme 2018:
 Kort presentasjon av tanker bak foreløpig prosjektramme
Vedtak: Den foreslåtte budsjettrammen for Region Kristiansand 2018 vedtas. Ved vesentlige
justeringer skal et revidert budsjettforslag legges frem for styret.

Sak 23/17
Møteplan 2018: (vedlegg)
 Kort presentasjon av forslag til møteplan
Vedtak: Den foreslåtte møteplanen for Region Kristiansand 2018 vedtas. Flere møter og samlinger
kan senere legges til, hvis styret eller rådmannsutvalget ser behov for dette.

Sak 24/17

Eventuelt



Torhild Brandsdal takket for mange år med godt samarbeid i Knutepunktet, og ble ønsket lykke
til med nye og spennende utfordringer som Stortingsrepresentant.



Astrid Hilde ble valgt til å overta Torhild Brandsdals verv som Knutepunktets representant til
Vannregionutvalget i Agder. Gro Anita Mykjåland fortsetter som vararepresentant.



Styret i Knutepunkt Sørlandet innstiller Gro-Anita Mykjåland som ny nestleder i ATP-utvalget og
deltaker i styringsgruppen for bymiljøavtalen fra KnpS, etter Torhild Brandsdal.

Gro Anita Mykjåland (sign)
Styreleder

Kristian Råmunddal (sign.)
Knutepunkt Sørlandet

Møte med ordførerne
Knutepunkt Sørlandet
Kristiansand
15. September 2017
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Agder Region/
Southern Norway
• Norway’s largest export region
4 billion USD

>

• GCE NODE and Eyde Clusters
representing very internationally
competitive companies
• 300 000 residents
• University of Agder 12 000 students

15.09.2017
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1. Mandat fra Fylkeskommunene
• Invest in Agder ble besluttet opprettet i april 2017.
• Invest in Agder skal arbeide aktivt for markedsføring av Agder som
etableringssted.
• Det pekes på 2 globale store trender. Det grønne skiftet og digitalisering.
• Det er anbefalt å skape et helhetlig miljø for
• etablering av grønn datasenterklynge og
• videre utvikling og nyetableringer av annen kraftforedlende industri

• Etableringer knyttet til digitalisering blir også fremhevet i sakspapirene.
• «Forretningsplanen som er utarbeidet for Invest in Agder skisserer en
organisering av arbeidet med å fange opp signaler i et internasjonalt
marked og bruke disse til produktutvikling og klargjøring i regionen.»
15.09.2017
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EB1

1. Forretningsplan Invest in Agder
Kilde fylkeskommunene

Agder har et kraftoverskudd på 7 – 8 TWh.
Sterk kompetanse innen industri og digitalisering.
Utnytte muligheter som ligger innenfor det grønne skiftet og digitalisering.
Skal hjelpe regionen til å bli mer konkurransedyktig ved å styrke og samordne de
komparative fordelene og posisjonere regionen overfor potensielle nye prosjekter.
• Den eksiterende kraftkrevende industrien (og kompetansen) i landsdelen
representerer en konkurransemessig fordel
•
•
•
•

15.09.2017
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Slide 6
EB1

Eivind Buckner; 04.09.2017

1. Modell for Invest in Agder
Kilde Fylkeskommunene

15.09.2017
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1. Ressursgruppe
• Gunnar Kulia, leder
• Tine Sundtoft
• Unni Farestveit
• Anne Grete Ellingsen
• Kristin Wallevik
• Sveinung Hovstad
• Finn Åmodt
15.09.2017

Eyde-klyngen
Fylkeskommunene
Agder Energi
GCE NODE
UiA
Innovasjon Norge
Invest in Norway
Knutepunkt Sørlandet
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2. Fokus i oppstartsfasen
Kraftforedlende markeder
• Datasenter
• Annen kraftforedlende industri

15.09.2017
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2.1. Samarbeid med aktørene innenfor
datasentre på Agder
• Bulk, Troll Mountain, Lista Flypark Eiendom og
Arendals Fossekompani.
• Kontakt er etablert gjennom flere møter med
partene.
• Vi må bli enige om kjøreregler for hvordan Invest
in Agder samarbeider med partene for å sikre
etablering av datasenter til Agder.
15.09.2017
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2.2. Eksisterende, utenlandske eiere.
• Lage et opplegg sammen med Eyde-klyngen.
• Lederne i de lokale selskapene må involveres og ha eierskap til denne
prosessen.
• Gjennomføring må planlegges helhetlig, mulig politisk deltagelse i
fremtidige møter.

15.09.2017

Knutepunkt Sørlandet

11

3. Organisasjon - Markedsorientert
• Fokus så langt.
• Kontakt med aktørene som arbeider markedsrettet innenfor aktuelle områder.

• Ansette leder. Skal knyttes til Innovasjon Norge sitt regionkontor.
• Bred, internasjonal markedskompetanse.
• Evne til å kunne kommunisere og skape samhandling i regionen for å nå
målsetninger.

• Ekspertteam
• Eivind Buckner
• Erik Boysen
• Edvard Lauen
15.09.2017

Reguleringsforhold og gjennomføring av større
utviklings- og lokaliseringsprosjekter
Agder Energi, nett regionalt og nasjonalt
Agder Energi, karftmarkedet og kontraktsforhold

Knutepunkt Sørlandet
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4. Arbeid med policy for valg av lokasjoner
Aktuelle lokaliseringer foreslått tidligere i forhold til datasentre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brokelandsheia/Risør
Arendal (syd for ny E-18)
Grimstad - Omre
Åmli – Simonstad
Evje og Hornes
Bykle – Bossvatn
Åseral – Skjerka
Lyngdal – Herdal (?)
Kvinesdal – Frøyland (?)
Sirdal

15.09.2017

Tvedestrand
Froland – Gullknapp
Lillesand – Kjerlingland Sør og Nord
Birkenes – Vegusdal
Valle – Brokke
Vennesla – Støleheia
Mandal – Jåbekk
Farsund – Lista flystasjon
Flekkefjord – Nuland(?)
Knutepunkt Sørlandet
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4. Arbeid med policy for valg av lokasjoner
• Eivind Buckner er engasjert. Notat for arbeid utarbeidet.
• Fokus i arbeidet: Det er markedet som bestemmer hva som er god og
egnet lokasjon. Vi presenterer de potensielt mest aktuelle basert på
en vurdering mot et sett av definerte markedsbehov.
• Det legges til grunn en tenkning om etablering av en «første rekke»
(jfr. de prosjektene som allerede er kommet lengst i markedsarbeidet)
• Etter hvert «følge på» med en «andre rekke» som utnytter
infrastrukturen, og slik at ytterligere etableringer på andre lokasjoner
i regionen blir aktuelt.
15.09.2017
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4. Arbeid med policy for valg av lokasjoner
• Markedsorientering viktig (og prioriteres foran «ennå mer intern kartlegging»)
• Avklarte markedsmessige behov for å kunne prioritere en «første rekke»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redundant kraftforsyning, N-1 > 132 kV (herunder fornybar, sikkerhet og stabilitet)
Redundant og mørk fiber, N2 direkte link til internasjonale noder (og/eller tidsramme for etablering)
Hensiktmessig størrelse på arealet, > 100 daa – men ønskelig med 4 – 500 daa
Eiendomsskatt
Kostnadseffektiv etablering (?)
God veiforbindelse – minimum tofeltsvei fra stamveinettet og frem til lokasjonen
Nærhet til flyplass – maks 1 time – helst internasjonal flyplass
Nærhet til nærmeste by < 40 minutter og med relevante utdannings/akademiske ressurser/sentere
Nærhet til havn og jernbane
Nærhet til universitet UiA
Nærhet til øvrig overordnet infrastruktur
Proaktiv og profesjonell eier og etablert regionalt samarbeid («businesklima» og «lett å gjøre
forretninger med»)

15.09.2017
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4. Arbeid med policy for valg av lokasjoner
• Markedsmessige behov for å kunne prioritere innenfor «første rekka»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulert tomt med direkte hjemmel til realisering av formålet
Byggeklar tomt
Eventuelle heftelser av betydning
Tekniske anlegg VVA til tomtegrense (herunder kapasitet vann)
Avklarte eierforhold
Tomtekost byggeklar tomt
Tilfredsstillende rammebetingelser mht. utnyttelse og byggehøyde
Naboforhold – er det virksomheter eller naboer som må hensyntas særskilt?
Kulturminner som må hensyntas?
Forurensning i grunnen eller andre miljøforhold som krever særskilt fokus
Kjølekapasitet og (forsåvidt en del av kraftforsyningen men beholdes her i utkastet)
Sikkerhet (brannvern etc.)

15.09.2017
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4. Arbeid med policy for valg av lokasjoner
• Geografi og «plassering i landsdelen» skal i utgangspunktet ikke skal være
et kriterium i seg selv.
• Målet er å finne frem til de markedsmessig beste lokasjonene, jfr. også
tenkningen om en «første rekke» og en «andre rekke» som har sitt
grunnlag nettopp i å kunne ta hele landsdelen i bruk .
• Likevel viktig med en samlende konklusjon og en forankring fra hele
landsdelen
• I utgangspunktet er det allerede en relativt god geografisk spredning på de
lokasjonene som er kommet lengst i markedsarbeidet
• For alle praktiske formål naturlig at Invest in Agder bidrar videre i deres
arbeid mtp. at disse naturlig kan høre hjemme i en «første rekke»
15.09.2017
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2.6. Samarbeid med Business Region
Kristiansand
• Vi er enige om å samarbeide for utarbeidelse av felles
informasjonsmateriale/kommunikasjonsplattform for å markedsføre
regionen helhetlig.

15.09.2017

Knutepunkt Sørlandet

18

Agder

15.09.2017
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Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 18.09.2017 14:57:39 Til: Camilla Erland Aarnes
Kopi: Terkelsen, Egel; Postmottak Tittel: VS: Knutepunkt Sørlandet: Referat fra styremøte 15.09.17.
Hei Camilla
Kan vi ha denne som Referatsak til neste fmskap? ( bare referatet fra møtet)
Astrid
Fra: Kristian Råmunddal [mailto:Kristian.Ramunddal@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 18. september 2017 14:31
Til: 'anders.christiansen@birkenes.kommune.no'; 'arne.thomassen@lillesand.kommune.no'; Harald Furre; Ordforer; Astrid
Margrethe Hilde; Johnny Greibesland; 'Gro Anita Mykjåland (Gro.Anita.Mykjaaland@iveland.kommune.no)';
'torhild.bransdal@vennesla.kommune.no'; 'tellef.inge.morland@austagderfk.no'; 'Askildsen, Tore
(Tore.Askildsen@politiker.vaf.no)'; Jørgen Kristiansen; Pål Tjøm; Torgeir Å H Hareland
Kopi: 'Jan Henning Windegaard (jhw@lillesand.kommune.no)'; Tor Sommerseth; Kim Høyer Holum; Kjell A Kristiansen;
'svein.skisland@vennesla.kommune.no'; 'Sten Albert Reisænen (Sten.Albert.Reisaenen@iveland.kommune.no)';
'tine.sundtoft@vaf.no'; 'arild.eielsen@austagderfk.no'; 'Svein Sundsdal (svein.sundsdal@nrk.no)'; 'tone.sandberg@fvn.no';
Grethe M. Matzow; 'anne.stapnes@birkenes.kommune.no'; Jan Røilid; 'Gunnar Kulia (kulia@online.no)';
'sveinung.hovstad@innovasjonnorge.no'
Emne: Knutepunkt Sørlandet: Referat fra styremøte 15.09.17.

Hei!
Vedlagt følger referat fra styremøtet 15.09. og en kopi av presentasjonen om Invest in Agder.
Ha en fortsatt god arbeidsuke!
Kristian

