
 

Referat 

Strategisk råd for  

levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 

Tid:  12. september 2022, kl. 16:00 – 18:00 

Sted:  Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjolds gate 65 

Til stede: 

Kristin Eidet Robstad, Kristiansand kommune 

Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune 

Øyvind Vedal, NAV Agder 

Anders J. W. Andersen, Universitetet i Agder 

 

Forfall: 

Frida Falkum, Ungdommens fylkesting 

Paal O. Hennig-Olsen, Hennig-Olsen Is AS 

Nina Mevold, Sørlandet sykehus 

 

Fra administrasjonen: 

Bjørn Stian Hellgren, sekretariatsleder, Agder fylkeskommune 

 

 

Dagsorden 

SAK 05/22 Godkjenning av dagsorden 

SAK 06/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

SAK 07/22 Orienteringssaker 

SAK 08/22 Forum for samfunnsutvikling 2.november 

SAK 09/22 Administrativt 

SAK 10/22 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05/22 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Vedtak 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold godkjente 

dagsorden. 

 

06/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Vedtak 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold miljø 

godkjente referat fra forrige møte. 

 

07/22 Orienteringssaker 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om pågående aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen og gir sine innspill 

 

Møtebehandling 

a. Rullering av handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 
 
Gro Hege Hansen fra avdeling for samskaping og internasjonalisering i Agder 
fylkeskommune presenterte bakgrunn for rulleringen av handlingsprogrammet til 
Regionplan Agder 2030.  
 
Strategisk råd noterte seg at det gjøres en justering av handlingsprogrammet i 2022. 
Videre pekte strategisk råd på at ambisjonene for Regionplan Agder 2030 er store og at 
man bør bruke samhandlingsstrukturen #vårtagder til å identifisere de utfordringer som 



 

er felles for flere kommuner, men er spesielt nyttig for de utfordringer som går på tvers 
av kommunegrensene. 
 
Strategisk råd understreket at nye arbeidsformer, slik #vårtagder er et eksempel på, 
innebærer et stort fokus på medvirkning fra de involverte aktørene. Strategisk råd pekte 
på viktigheten av å fortsette å oppfordre ulike aktører i samfunnet til refleksjon rundt nye 
arbeidsformer, spesielt med tanke på hvordan de ulike aktørene vil og kan forplikte seg 
til nye tiltak. 
  
 

b. Nærmiljøsatsinger i kommunene 
 
Sekretariatsleder orienterte om en systematisk tilnærming til konkrete nærmiljøsatsinger i 
kommunene. Det arbeides nå med en kursrekke hvor kommuner blir invitert til å være 
med. Kommunene vil selv komme med sine nærmiljøsatsinger som vil brukes som case i 
arbeidet med å gjennomføre gode tiltak. 

 

Vedtak 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold tok 

informasjonen til orientering 

 

08/22 Forum for samfunnsutvikling 2.november 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Innspill og diskusjon om gjennomføring og planlegging av forum for 

samfunnsutvikling 2.november 2022 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder introduserte med å gi en status for planleggingen av forum for 

samfunnsutvikling 2.november. Overordnet tema for forumet vil være «mobilisering 

og tiltrekking av arbeidskraft». Strategisk råd ga sine innspill og kommentarer. 

Strategisk råd poengterte viktigheten av å jobbe med overganger. Eksempelvis fra 

videregående skole til arbeidsliv, utdanning eller annet. Rådet pekte på viktigheten 

av at ulike aktører samarbeider og samsnakker om overgangene, fremfor å 

«overlevere» innbyggerne fra en aktør til en annen. 

Rådet pekte også på at overganger kan også fungere godt som bilde på tiltrekking av 

arbeidskraft. Familier som planlegger å flytte til Agder vil ha behov for å forberede 

seg på overgangen til et nytt sted. Strategisk råd reflekterte over viktigheten av å ha 

inkluderende holdninger i et samfunn. Med store industrisatsinger på gang er det 



 

behov for å være et samfunn som tar godt imot dem som kommer. Vi sliter med 

overgangene; hvordan jobber vi godt med overgangene. F.eks. fra videregående 

skole til arbeid, utdanning og videre.  

 

Vedtak  

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold ga sine 

innspill og kommentarer til videre planlegging av forum for samfunnsutvikling 

2.november 2022 

 

 

09/22 Administrativt 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Avklaring om datoer for fremtidige møter i strategisk råd 

Møtebehandling 

Datoer og møtetidspunkt for 2023 avtales nærmere i novembermøtet. 

 

Vedtak  

Neste møte i strategisk råd for levekår, likestilling, inkludering og mangfold er satt til 

14.november kl. 16:00 – 18:00.  

 

10/22 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato 

Strategisk råd for forum for levekår, likestilling, 

inkludering og mangfold 

12.09.2022 

 

Møtebehandling 

Ingen saker til eventuelt 


