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Høringssvar fra Grimstad kommune: 
 
 
«Grimstad kommunestyre slutter seg til forslagene til desentralisering av oppgaver fra staten til 
fylkeskommunene, slik de er foreslått av ekspertutvalget.  
Når det gjelder området «næring, innovasjon og forskning», så kan det være relevant å vurdere om 
sekretariatet for Regionalt Forskningsfond Agder bør samlokaliseres med øvrige deler av 
fylkeskommunen, eller om det kan være mer naturlig at denne delen samlokaliseres med Innovasjon 
Norge og den delen av UiA som er mest næringsorientert, eventuelt også funksjoner som MIL og I4 
Helse.» 
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Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 26.04.2018 18/49 
2 Kommunestyret 07.05.2018 18/60 

 
 

 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Grimstad kommunestyre slutter seg til forslagene til desentralisering av oppgaver fra staten 
til fylkeskommunene, slik de er foreslått av ekspertutvalget. 
 
Når det gjelder området «næring, innovasjon og forskning», så kan det være relevant å 
vurdere om sekretariatet for Regionalt Forskningsfond Agder bør samlokaliseres med øvrige 
deler av fylkeskommunen, eller om det kan være mer naturlig at denne delen samlokaliseres 
med Innovasjon Norge og den delen av UiA som er mest næringsorientert, eventuelt også 
funksjoner som MIL og I4 Helse. 
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 07.05.2018 sak 18/60 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet med 34 representanter tilstede.  
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyret vedtak  
Grimstad kommunestyre slutter seg til forslagene til desentralisering av oppgaver fra staten 
til fylkeskommunene, slik de er foreslått av ekspertutvalget. 
 
Når det gjelder området «næring, innovasjon og forskning», så kan det være relevant å 
vurdere om sekretariatet for Regionalt Forskningsfond Agder bør samlokaliseres med øvrige 
deler av fylkeskommunen, eller om det kan være mer naturlig at denne delen samlokaliseres 
med Innovasjon Norge og den delen av UiA som er mest næringsorientert, eventuelt også 
funksjoner som MIL og I4 Helse. 
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