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Sak 01/12

Godkjenning av Agenda
Agenda godkjent u.a.

Sak 02/12

Orientering/referatsaker
1. Felles statistikk- og analyseportal på Agder
Tine Sundtoft orienterte om etablering av en felles
statistikk og analyseportal. Portalen skal bidra til
økt kompetanse om statistikk og analysearbeid og
være til nytte for hele Agder. Innhold i portalen vil
bestå av eksisterende statistikk fra f. eks. SSB.
Saken fremmer for begge fylkesutvalgene i januar
der man blant annet innstiller til delfinansiering av
en prosjektstilling for dette arbeidet.
Fylkesmannen i Vest Agder vil også bidra til
finansieringen. Saken presenteres for politisk
samordningsgruppe
2. Status Handlingsplan/rapportering oppfølging
Inger Holen orienterte om arbeidet med å etablere
handlingsplan og rapporteringsrutiner for
oppfølgingsarbeidet. 2012 vil være en glidende
overgang fra eksisterende rapporteringer. Det
pågår et kartleggingsarbeid for å fremskaffe en
felles oversikt over pågående arbeid som er
relatert i Regionplan Agder. Det er kun de viktigste
prosjekt/tiltak samt fellesprosjektene som skal inn i
handlingsplanen og rapporteres på. Saken
presenteres for politisk samordningsgruppe

Sak 03/12

Kommunikasjon: De gode veivalgene

Tine

Hvordan forbereder Agder seg i forhold til NTP?
Ola Olsbu gir en orientering om milepæler i forhold
til nasjonal transportplan ( NTP) Det er et stort
behov for å samordne prioriteringer fra Agder. Det
foreslås å samarbeide tett med eksisterende
arenaer i Agder som SSL og andre:
Saken legges frem for politisk samordningsgruppe
Sak 04/12

Samarbeid med Universitetet i Agder
1. Overlevering av arbeidet i Universitetskomiteen

Ola

Arild

Tidl. Leder og sekretær for komiteen Per Sigurd Sørensen og Harald Furre
inviteres til møtet i politisk samordningsgruppe for å presentere saken
2. Etablering av råd for samarbeid med arbeidslivet ( RSA)
Administrerende Direktør v/UiA Tor Aagedal inviteres til politisk
samordningsgruppe for å presentere saken

Sak 05/12

Sak 06/12

Sak 07/12

Status ved 10 – års satsing for likestilling på Agder
Tine
Tine redegjør for vedtak om 10- års satsing for likestilling på Agder. De
fire første årene skulle prosjektorganiseres og denne perioden er over ved
utgangen av mai 2012. Det er under utarbeidelse en evalueringsrapport
som vil peke på hvordan detet viktige arbeidet bør følges opp. Saken
legges frem for møtet i politisk samordningsgruppe.

Møteplan 2012
Møte 1: 04.01
Møte 2: 24.02 Arendal
Møte 3: 27.04
Møte 4: 05.09
Møte 5: avklares
Møte 6: 14.11

Tine

Evt.
Tine
Ingen evt. saker

