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Sakliste:
AU-sak 13/17

Protokoll frå Vestlandsrådsmøtet i Sogndal 11.05.17.

Til drøfting

AU-sak 14/17

Oppfølgingsarbeid og saker det vert jobba med fram mot
Vestlandsrådsmøtet sitt møte 25.10.17.

Til drøfting

Oppsummering og drøfting av oppfølgingstema og saker.
AU-sak 15/17

Nøkkeltal for næringsklynger innan marine og maritime
næringar på Vestlandet.

Til drøfting

AU-sak 16/17

Andre aktuelle saker.

Til drøfting

AU-sak 13/17: Protokoll frå Vestlandsrådet 11.05.17.
AU rår til at møteprotokollen frå Vestlandsrådet sitt møte i Sogndal 11.05.17 vert endeleg godkjend i
Vestlandsrådet 25.10.17, slik denne ligg føre frå fylkesrådmannen.

AU-sak 14/17: Saker og tema til Vestlandsrådet sitt møte 25.10.17 m.m.
Vestlandsrådet har 28.02.17 og 11.05.17 sett ei rekkje saker på sakskartet i høve til rådet sitt vidare arbeid
på kort og litt lengre sikt. Fylkesrådmannen la 15.06.17 fram følgjande saksoversyn som det no vert
arbeidd med. Oversynet utfyller i noka grad vedtaka frå rådet sine møte 28.02. og 11.05., og AU supplerte
og slutta seg til fylkesrådmannen sin arbeidsplan:

Sakstittel/tema

Ansvar

Frist

1.

«Marin strategi – handlingsplan og årleg
oppfølging». Saka vert førebudd i samsvar
med Vestlandsrådet sitt vedtak 11.05.17.

Fylkesrådmannen,
marin gruppe og
sekretariatet førebur
saka.

Saka vert ferdigstilt
11.10.17, og send ut
frå fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

2.

«Cruisestrategi for Vestlandet –
handlingsplan». Planen og ei eiga sak vert
førebudd i samsvar med Vestlandsrådet sitt
vedtak 11.05.17. Vestlandsrådet understreka
elles at handlingsplanen bør ta opp i seg alle
relevante problemstillingar, og gjerne også
syne utfordringar og område der
kommunane og fylka kan ha ulike interesser.
Det er knytt store forventningar til planen, og
til at han har eit særleg fokus på miljøvenlege
løysingar. Vestlandsrådet meiner det bør
gjennomførast ei brei høyring der ein
inviterer til innspel frå sentrale aktørar i
næringa. Høyring bør gjennomførast etter at
handlingsplanen er handsama i VR 25.10.

Fylkesrådmannen,
næringssjefkollegiet og
sekretariatet førebur
saka.

Saka vert ferdigstilt
11.10.17, og send ut
frå fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

3.

«Rammevilkår for drift og fornying av
ferjeflåten». Saka vert førebudd i samsvar
med Vestlandsrådet sitt vedtak 11.05.17. VR
ønskjer ei utgreiing i høve korleis fylka saman
kan jobbe vidare for å få til ein nasjonal
standard for kravsspesifikasjonar knytt til
anbodsprosessar på ferjer i fylkeskommunal
regi. Eit framlegg til ein handlingsplan vert
presentert og handsama i Vestlandsrådet i
løpet av 2017. Det vert sett av kr. 250 000,og AU har fått fullmakt til å avgjere korleis
løyvinga skal finansierast. AU slutta seg
15.06. til at midlane vert tekne frå inngåande
overføring til Sogn og Fjordane
fylkeskommune (frå Hordaland fk) per
01.01.17 pålydande kr. 2 153 715,-.

Fylkesrådmannen,
hans økonomistab,
samferdsleavdelinga
og samferdslegruppa
førebur saka.

Saka vert ferdigstilt
11.10.17, og send ut
frå fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

Fylkesrådmannen,
internasjonal
koordinator og
sekretariatet førebur
saka.

Saka/notatet vert
ferdigstilt 11.10.17, og
send ut frå
fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

AU slutta seg 15.06. også til at Møreforsking
vert kontakta i saka, med tanke på at MF ev.
kan oppdatere tidl. analyser og føreslå eit
kostnadsnivå tilpassa dagens krav.
4.

«Fylkeskommunane og Vestlandsrådet sitt
samarbeid med Innovasjon Noreg
internasjonalt». Vestlandsrådet bad i
samband med handsaminga av VR-sak 11/17
«Regionsamarbeid med Kina – status,
problemstillingar og strategi for vegen
vidare» om at det vert lagt fram ei eiga sak til
møtet 25.10. som summerer opp
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fylkeskommunane og Vestlandsrådet sitt
samarbeid med Innovasjon Noreg
internasjonalt. Saka kan fremjast som ei
orienteringssak, med vekt på å få fram eit
felles kunnskapsgrunnlag.
5.

«Prosjekt mot marin forsøpling».
Vestlandsrådet (11.05.) og AU (15.06.) drøfta
fylkesrådmannen sitt notat om miljødirektoratet sin strategi mot marin
forsøpling. VR ønskjer at det vert starta opp
eit arbeid som følgjer opp notatet fram mot
miljødirektoratet sin søknadsfrist for støtte
(mars 2018). Det vert til 25.10. utarbeidd eit
saksframlegg som skisserer eit koordinert
prosjekt som kan danne grunnlaget for ein
søknad frå Vestlandsrådet om støtte til tiltak
mot marin forsøpling frå og med 2018. M.a.
følgjande element skal vurderast nærare i
arbeidet med saka og i utforminga av ein
endeleg søknad frå Vestlandsrådet i 2018:

Fylkesrådmannen,
klima-/miljøkoordinatorane i dei
fire fylkeskommunane
og sekretariatet
førebur saka.

Saka vert ferdigstilt
11.10.17, og send ut
frå fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

a) Statens vegvesen og samferdsleavdelinga
i Rogaland fylkeskommune arbeider alt i
dag med å finne tiltak mot plastforsøpling i samband med utbygginga av
vegsambandet RYFAST. Det er i dag store
forsøplingsutfordringar knytt til
utbygginga. Dette kan vere eit relevant
case å handtere gjennom eit slikt
prosjekt i regi av Vestlandsrådet.
Friluftsråda lokalt og regionalt bør
koplast på, då dei alt gjer ein innsats her.
b) Kenneth Bruvik i Noregs jeger- og
fiskeforbund har nyleg motteke
miljøprisen til Hordaland fylkeskommune
for miljøprosjektet «Frå vik til vik – ein
rein kyst». Bruvik har kompetanse knytt
til ei rekkje problemstillingar rundt m.a.
plastforsøpling i havet og langs fjordane.
Bruvik og hans erfaringar bør trekkjast
inn i arbeidet med saka til 25.10. og
prosjektsøknaden til miljødirektoratet.
6.

«Nasjonal transportplan – felles
påverknadsarbeid frå vestlandsfylka
framover». Vestlandsrådet ønskjer at
fylkesrådmennene utarbeider ein felles
strategi for førebuing av fylkeskommunane
sin sams påverknad inn mot NTP i neste
runde. Det er behov for å vere tidlegare ute
enn vi var i 2017. Frukostmøtet 05.05.17 var
særs vellukka, og kan gjerne nyttast som
møteform også seinare. Vestlandsrådet har ei
rekkje felles interesser på
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Det vert til 25.10.17
utarbeidd eit
saksframlegg som
skisserer eit koordinert
prosjekt som kan
danne grunnlaget for
ein søknad frå
Vestlandsrådet om
støtte til tiltak mot
marin forsøpling frå og
med 2018
(«løypemelding»).

Det vert vidare
utarbeidd ein endeleg
søknad på vegne av
Vestlandsrådet som
vert handsama i rådet i
februar 2018.

Fylkesrådmennene,
sekretariatet og
samferdslegruppa
førebur ei sak eller eit
skriv til orientering.

Saka/notatet vert
ferdigstilt 11.10.17, og
send ut frå
fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

samferdsleområdet, og treng ein
gjennomtenkt og førebudd strategi. Viktig å
ta med seg erfaringane frå 2017, og AU/VR
må sjølve vere meir pro-aktive når det gjeld å
mobilisere stortingspolitikarar og andre til
framtidige fellesmøte m.m.
7.

«Kulturmeldinga 2017». Vestlandsrådet
ønskjer at fylkeskultursjefkollegiet
(kulturgruppa) arbeider fram ei eiga sak som
fremjar innspel til den nye kulturmeldinga frå
Vestlandsrådet. Saka bør leggjast fram til
Vestlandsrådet sitt møte 25.10.17. AU slutta
seg til dette i sitt møte 07.04.17, og
etterspurde i møtet 15.06. om dette arbeidet
no er sett i gang. Vestlandsrådet har ved
fleire høve understreka at kulturfeltet
generelt bør få ein tydelegare plass på
Vestlandsrådet sitt sakskart, og sams innspel
til den nasjonale kulturmeldinga kan vere ein
god inngang for å få fram fleire relevante
problemstillingar og saker der det er klare
fellesinteresser framover.

Fylkesrådmannen,
kultursjefkollegiet og
sekretariatet førebur
saka.

Saka vert ferdigstilt
11.10.17, og send ut
frå fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

8.

«Marine botnkart». Vestlandsrådet sitt AU
følgjer opp høyringsfråsegna som vart gjeven
frå AU 13.01.17 (AU-sak 03/17) og som
vidare vart drøfta i VR-møta 28.02. og 11.05.
Det vert lagt opp til ei orientering for rådet
den 25.10. i høve Stortinget si handsaming av
ei eiga sak om temaet marine botnkart
13.06.17. Orienteringa frå Møre og Romsdal i
VR-møtet 11.05. syner næringspotensialet
som høgoppløyslege botnkart gjev. Ein bør
vurdere å invitere ein representant frå eitt av
dei aktuelle departementa til å seie litt om
ev. utvikling av nye botnkart utanfor dei
andre tre fylka på Vestlandet.

Fylkesrådmannen,
marin gruppe og
sekretariatet førebur
orienteringa/notatet.

Eit notat vert
ferdigstilt 11.10.17, og
send ut frå
fylkesrådmannen
seinast 18.10.17.

9.

«Norsk Gassforum». Vestlandsrådet ønskjer
at fylkesrådmannen inviterer Norsk
Gassforum til å presentere sine strategiar i
VR-møtet 25. oktober. Initiativet frå rådet
kom som oppfølging til orienteringa om
«Grøn skipsfart» i møtet 11.05.

Fylkesrådmannen og
sekretariatet følgjer
dette opp.

10.

«Vestlandsrådet – funksjon, rolle og
arbeidsform i perioden 2017-20 og etter at
regionreforma har tredd i kraft 01.01.2020».
Fylkesrådmennene og sekretariatet
utarbeider eventuelt ei sak om dette som
også vert lagt fram for AU i framkant av
Vestlandsrådet sitt møte i februar 2018.

Fylkesrådmennene og
sekretariatet følgjer
dette opp.
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AU-sak 15/17: Nøkkeltal for næringsklynger i marine og maritime næringar på Vestlandet.
Fylkesrådmannen orienterte gjennom eit eige notat om eit «føremiddagsmøte» om nøkkeltal for
næringsklynger innan marine og maritime næringar på Vestlandet. Møtet vert halde i Bergen 23. juni.
Hordaland fylkeskommune står for arrangementet, og inviterer til møtet i samband med lanseringa av
nøkkeltala for marin-, maritim- og energiklynga på Vestlandet.
Talmaterialet er utarbeidd av selskapet Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag frå Vestlandsrådet. Det
er i samråd med Hordaland fylkeskommune utarbeidd ei eiga ei oversikt over storleiken til desse
klyngene, og det er gjort ei analyse av utviklinga over tid. Samfunnsøkonomisk analyse stiller i møtet for å
presentere hovudfunna i sitt talmateriale.
Dei av fylkesordførarane som har høve stiller i møtet saman med ev. representantar frå administrasjonen.

AU-sak 16/17: Andre aktuelle saker.
a) Vestlandsrådet sitt arbeidsutval ønskjer at fylkesrådmannen inviterer Fjord Norge AS til
Vestlandsrådet sitt møte den 25. oktober for informasjon og dialog. Administrerande direktør Kristian
Jørgensen vert invitert til møtet, og det kan vere særleg relevant å få ei innleiing og ein presentasjon
om Fjord Norge sitt arbeid og deira strategiar i dette møtet, då det også vil bli handsaming av
handlingsplanen knytt til Vestlandsrådet sin cruisestrategi.
Nettside: https://no.fjordnorway.com/
b) Sekretariatet sender ut påminning om Vestlandsrådet sitt møte 25.10.17 til alle medlemer i rådet
(samt informasjon om overnatting mm.) løpet av juni.
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