REFERAT
Politisk samordningsgruppe
Dato/tid:
Møtested:
Referent:
Til stede:

Meldt forfall:

06.03.12., kl. 10:00–14.45
Fylkeshuset , Arendal: Vegår rom 1615.
Inger N. Holen
Bjørgulv Sverdrup Lund, Terje Damman, Einar Halvorsen, Grete Kvelland Skaara, Jan
Dukene, Oddmund Ljosland, Tellef Inge Mørland, Anne Merete Holmberg, Jonny
Greibesland
Fra Rådmannsgruppen: Tine Sundtoft, Tor Sommerseth
Odd Omland, Toril Runden, Arne Thomassen, Arvid Grundekjøn, Leiv Rygg

Sak 10/12 Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agenda ble godkjent u.a.
Sak 11/12 Godkjenning av protokoll 04.01.12
Vedtak:
Protokoll ble godkjent u.a.
Sak 12/12 Videreføring av 10 års satsingen for likestilling på Agder
( utsatt sak fra forrige møtet)
• Fylkesrådmann i Vest Agder fylkeskommune Tine Sundtoft innleder saken
Sundtoft gjennomgikk historikken bak satsingen for likestillingsarbeidet i Agder. Agderrådet, gjennom
Likestillingsrådet, etablerte en handlingsplan for likestilling. Handlingsplanen omhandlet et målrettet,
kunnskapsbasert og koordinert likestillingsarbeid, med hovedfokus på bedre kjønnsbalanse i yrkeslivet.
Flere likestillingsprosjekt ble i 2007 fusjonert under Fritt Valg. Fritt Valg ble besluttet prosjektorganisert i
en fireårsperioden fra 2008 – 2012. Det som kjennetegnet dette arbeidet har vært god regional
forankring, langsiktighet, omfatter hele utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole, økt
fokus på gutter. Det har vært koblet på følgeforskning i dette arbeidet og evalueringsrapporten vil
foreligge innen 1. april. Fritt Valg har flere nasjonale og regionale finansieringskilder; BLD,
Utdanningsdirektoratet, regionale kompetansefond, begge fylkeskommunene, Arendal og Kristiansand
kommuner. Fritt Valg har utviklet gode verktøy som er klare for å bli tatt i bruk i alle kommunene i Agder.
Arbeidet er pekt på i NoU-en Struktur for likestilling.
Senter for likestilling på UiA er nå organisert under fakultet for humaniora og pedagogikk. Senteret skal
være en samlingsarena og styrke forskning og kompetanse på kjønn.
Hege Skjeie, leder for Skjeieutvalget som har utarbeidet NoU-en Struktur for likestilling,
presenterer hovedlinjene i forslagene som er lagt frem.
Skjeie redegjorde for arbeidet som har ledet frem til NoU-en. Utvalget, bestående av 12 forskere, har
analysert konsistensen mellom dagens lovverk, ombud og nemd funksjon og nasjonal struktur for å følge
opp et langsiktig og systematisk arbeid i forhold til likestilling. Utvalget hevder at det mangler en helhetlig
struktur for arbeid med likestilling. Erfaringer med dagens ordninger viser at nettopp det som er ment å
skulle være et lavterkseltilbud, som ombud og nemd, brukes av de mest ressurssterke. Det å få sin sak
behandlet av dagens virkemiddelapparat gir ingen rettigheter eller juridisk oppreisning. Enhver sak må
prøves i det ordinære rettssystemet og det er ingen automatikk i fri rettshjelp. Utvalget foreslår
opprettelse av et eget direktorat som skal omfatte likestilling i et bredt perspektiv, altså ut over
kjønnsdimensjonen. Det er høringsfrist for NoU-en 9.mars.
•

•
Anne Lene Dale, leder for Agderforskning, presenterer hovedfunn i Regional monitor Agder
Dale innledet sin presentasjon med å påpeke at arbeidet med likestilling egentlig handler om regional
utvikling. Det å jobbe med likestiling, uten å se klare sammenhenger, har liten verdi. Dale tok også et
kritisk blikk på dagens indikatorsett og viser til at det er meningsløst å fremstille sammenhenger
vedrørende likestilling, som kommunene faktisk kan gjøre lite med. Det ville derimot være interessant å
etablere et nytt indikatorsett der kommunen faktisk har mulighet til å påvirke. Dale avsluttet sin

presentasjon med å oppsummere noen råd til PSG.
1. Politisk deltakelse/ vurdere å endre valgloven
2. Motivere kvinner til økt deltakelse
3. Jobbe systematisk med å øke andelen kvinnelige ledere
4. Fokusere på ufrivillig deltid
5. Jobbe systematisk med å påvirke utdanningsvalg
6. Få lagt et direktorat for likestilling til Sørlandet
•

Orientering om erfaringskonferansen "Likestilling som regional kraft", Strand hotell, Fevik
26.04.12

Diskusjon:
PSG drøftet hvordan arbeidet med likestilling på best mulig måte bør videreføres på Agder. Hvordan kan PSG
være en regional politisk drivkraft i dette arbeidet?
Konklusjon og videre arbeid:
Det er politisk vilje til å arbeide systematisk med likestilling. Det er viktig å ha et langsiktig fokus på dette
arbeidet. Mye bra er allerede gjort i Agder og det blir viktig å avvente konklusjonene i forskningsrapporten
med hensyn til evaluering av Fritt Valg. Vest-Agder fylkeskommune arbeider med å avgi en administrativ
høring innen fristen 9. mars til NoU Struktur for likestilling. Dette samordnes også med Aust-Agder
fylkeskommune. Leder og nestleder av PSG gis fullmakt til å følge opp med en politisk uttalelse utover det
administrative høringssvaret. Utkast til politisk uttalselse sendes per epost til alle i PSG med kort frist for
tilbakemelding, grunnet kort frist for endelig høring. Videreføring av likestillingsarbeidet settes igjen på
dagsorden i PSG.

Sak 13/12 Samordning av arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 , status
Bjørgulv Sverdrup Lund orienterte fra arbeidet i ad hoc gruppen/vegaksjonen om hvordan forslag til NTP
2014-23 har prioritert innenfor de ulike rammene. Det ble vist til notat som beskriver de ulike
vegprosjektene, med tilhørende forventninger til NTP fra vegaksjonen. Lund poengterte at det nå har vært
mye fokus på veg. Dette har vært nødvendig for å forberede seg best mulig i forhold til NTP. I det videre
arbeidet skal dette koordineres med satsing både på havn, luft og bane. Det er summen av alt dette som skal
bidra til å gi vår region et samferdselsløft, i tråd med formuleringene i regionplan Agder 2020.
Diskusjonpunkter:

•
•
•

Videre organisering av arbeidet
Kommunikasjonsplan
Samordning med havn, luft og bane

Konklusjon og videre arbeid:
Vegaksjonen vil fortsette arbeide med en samordnet argumentasjon, og tar ansvaret for at Agder er
representert i de høringsmøtene det er invitert til. Det er fortsatt en del uavklarte prioriteringer rundt E 39
Kristiansand- Søgne grense. Toril Runden vil ta et spesielt ansvar for å følge opp den delen av arbeidet,
sammen med Kristiansand kommune og Vest Agder fylkeskommune. Det er nødvendig å presisere ordlyden i
høringssuttalelser i tråd med formuleringen i regionplan Agder 2020; ”For E18 og E39 er målet å få
sammenhengnde motorveistandard gjennom Agder”. Det var enighet i PSG at med dette menes firefeltsveg
på lang sikt. PSG ba administrasjonen om å integrere dette i forslag til høringsuttalelsene på dette punktet til
møtet i PSG 30. mai. Høring NTP skal videre behandles i begge fylkestingene i juni 2012.

Sak 14/12 Status topp 5 listen
Koordinator for oppfølging av Regionplan Agder 2020 Inger Holen, orienterer om status.
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 15/12 Regional planstrategi
Seksjonsleder i Aust-Agder fylkeskommune, Anita Henriksen, presenterte bakgrunn og prosess vedrørende
regional planstrategi. Arbeidet med regional planstrategi bygger på Regionplan Agder 2020. Dette fordi de
fleste av temaenene i de nasjonale forventningene vedrørende regional planstrategi er berørt t i regionplanen.
Det skal være en felles innspillskonferanse på Quality hotel, Sørlandsparken, 11. april.

Sak 16/12 Plassering av neste møte 30. mai
Mulige møtested er Mandal/Oslo.
Inger undersøker med Agderbenken om det er aktuelt å legge møtet til Oslo.

Sak 17/12 Eventuelt
På felles fylkesting i februar 2012 kom det opp spørsmål om å etablere et Oslokontor for å øke dialogen inn
mot sentrale myndigheter. Det undersøkes om andre regioner har slike kontor og i så fall, hvilke erfaringer
man har.

