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Meldt forfall:

Sak
11/13

Likestilling som regional kraft: hvordan gjør vi det?
Innblikk i 10 åringers levekår i Agder. 1360 10-åringer, 824 foresatte i 12
Agderkommuner er datagrunnlaget for et spennende prosjekt
v/ prosjektleder Ann Christin Nilsen, Agderforskning
Styret for KS- Agder inviteres presentasjonen
PSG takker for en flott presentasjon med spennende metodisk tilnærming og
mener denne rapporten har potensial for videre oppfølging.

Sak
12/13

Godkjenning av agenda

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak
13/13

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 050212

Vedtak:



Sak
14/13

Bjørgulv
S. Lund

Referatet godkjennes u.a.
Oppfølging sak 05/13

Grønt batteri: Et hovedsatsingsområde til PSG,
Oppfølging av sak 05/13
Innledning v/ Terje Damman og presentasjon v/Trond S. Kristiansen: VAF
Diskusjon:
PSG som premissleverandør for endret politikk, Hvordan gjør vi det?
Momenter som kom frem under diskusjonen:
 Saken omkring Grønt batteri er en hastesak i forhold til å ta en
posisjon i den nasjonale debatten
 Det er også en langsiktig sak vedr. å få på plass rammevilkårene
 Saken er sammensatt og kompleks

Terje
Damman








Hovedpoenget med satsingen på Grønt batteri er å kunne legge
forholdene til rette å utnytte verdien i vår klimavennlige regulerbare
vannkraft til regional verdiskaping
Denne satsingen har i seg en rekke dilemmaer. Det er viktig å
videreutvikle en tett allianse med:
o Næringslivet i Agder
o Andre regionale aktører på Sør-vestlandet
o Ypperste kompetanse på feltet som for eksempel Statskraft og
NTNU miljøet
Det bør blant annet jobbes videre med å skissere ulike case som
inkludere klima og økonomiske kalkyler
o Her må man samarbeide med nasjonal og internasjonal
kompetanse
Viktig å synliggjøre Grønt batteri satsingen i et helhetlig
samfunnsperspektiv som skisserer de ulike dilemmaene

Vedtak:

PSG tar presentasjonen til orientering og følger opp forslagene til strategi og
organisering
Sak
15/13

Et sammenhengende utdanningsløp fra 0- 18 år
Innledning ved Leder av skoleierforum; fylkesutdanningssjef VAF Arly Hauge
og fylkesutdanningssjef AAFK Stein Kristiansen
Diskusjon:
Hvordan kan PSG som en regional politisk samordningsaktør bidra til å løfte
Agderskolen?
Momenter som kom frem under diskusjonen:
 Det er helt nødvendig å sette ambisiøse mål på alle nivå i
utdanningsløpet
 Forankring ut til alle kommuner er viktig
 Det å ha et årvåkent blikk på hva som virker og hva som ikke virker er
nødvendig
 Hvordan skal man få til en prosess som vrir tiltak som ikke virker over
på mer virkningsfulle tiltak
 Tiltak må settes inn tidlig og tilpasses den enkelte
Vedtak:
1. PSG slutter seg til anbefalingen i strategisk notat utarbeidet av
skoleeierforum. Anbefalingene inngår i handlingsprogram
Regionplan Agder 2020
2. PSG anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune i Agder
forankrer anbefalingene gjennom politiske vedtak
PSG vil være en pådriver for å fremskaffe gode resultater i hele
utdanningsløpet ved å sette utdanningstema jevnlig på dagsorden.
3. Det legges frem halvårlige rapporteringer for PSG

Sak
16/13

Temasak: Agder Energi strategisk utvikling
Tom Victor Nysted, konsernsjef i Agder Energi


Strategi og utfordringene i bransjen

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak

o
o

restrukturering
utbytte politikk

PSG tar presentasjonen til orientering
Sak
17/13

Utsjekk Regionplanen:

Bjørgulv
S. Lund

1. Vitensenter i Agder
 Presentasjon av prosjekt ECO science senter v/dyreparken
 Presentasjon av Vitensenteret Sørlandet i Arendal
2. Kjevik – Gullknapp: Hva sier regionplanen og hva er status
 Status Gullknapp v/ styreleder S. Valvik
 Status planer Kjevik: v/ T. Langeland, Avinor
Vedtak:
PSG tar presentasjonene til orientering og følger opp føringer i Regionplan
Agder 2020.
Sak
18/13

Neste møte 27.05 Sted og agenda
Sted UiA, Campus Grimstad Uglandstuen
Det sendes ut forslag til medlemmene i PDS vedr. agenda for neste møtet

Sak
19/13

Evt: Forslag fra Hans Antonsen om å bli med på et forprosjekt i samarbeid
med Agderforskning. Relevansen knyttet opp til Regionplan Agder 2020 er:
Klima og levekår er i Regionplanen to spesielle satsinger som vi har løftet
høyt - i tillegg til de mer ordinære for kommuner og fylker å arbeide for.
Internasjonalt pågår det mye arbeid for å få fram mer balanserte målinger og
uttrykk for hva som er verdt å måle - utover de ordinære, rent økonomiske.
Det aktuelle er dialog med Agderforskning og en representant for New
Economics Foundation i London, som er spisskompetanse på dette området,
de står bak den såkalte Happy Planet Index, som altså måler økologisk
fotavtrykk og well-being i tillegg til økonomiske mål.
Dette er en måling for land. Agderforskning foreslår her et Interreg-prosjekt for
å utvikle en tilsvarende måling for regioner. I første om gang er det snakk om
å søke om midler til et forprosjekt som vil utrede mulighetene for et
hovedprosjekt. De ønsker å ha med en kommune og har spurt Grimstad.
Grimstad har redusert kapasitet til å gå inn i dette alene og utfordrer PSG på
mulige samarbeidspartnere:
Vedtak:
Dette kan være relevant for PSG og da spesielt knyttet opp mot felles
statistikk og analyseportal. Aust Agder fylkeskommunen går i dialog med
Grimstad og Agderforskning for å vurdere relevans, ressursbehov og videre
prosess. Saken følges opp av Arild Eielsen. Det presiseres at det ikke er
forventet å gå inn med egenkapital men det forventes ressurser i form av
kompetanse fra kommune og fylkeskommune.

Bjørgulv
S. Lund

Bjørgulv
S. Lund

