Referat
Politisk samordningsgruppe
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Til stede:

Meldt forfall:
Møte- og talerett:

Sak
01/13

05.020.13. kl. 11.00 – ca. 16:00
Kristiansand Fylkeshuset
Bjørgulv Sverdrup Lund
Bjørgulv Sverdrup Lund, Toril Runden, Terje Damman, Arvid
Grundekjøn, Jan Dukene, Arne Thomassen, Oddmund Ljosland, Odd
Omland, Tellef Inge Mørland, Hans Antonsen, Tarald Myrum, Anders
Kylland
Einar Halvorsen, Leiv Rygg, Arild Eielsen, Harald Danielsen
Tine Sundtoft, Ola Olsbu , Tor Sommerseth,

Godkjenning av agenda

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:

Agenda godkjennes
Sak
02/13

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 291112

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

Sak
03/13

Likestilling som regional kraft: hvordan gjør vi det?
NODE-Eyde women (NEW faces), v/ Tora Elisabeth Hansen-Tangen

Vedtak:
PSG tar presentasjonen til orientering og ønsker prosjektet tilbake om ca. et
år for å bli informert om fortsettelsen.
Sak

Kort orientering om prosess samarbeid mellom UiA og HiT

04/13
Presentasjon i møtet v/ Rektor UiA, Torunn Lauvdal

Vedtak:
PSG tar presentasjon til orientering. Saken settes på sakskartet i septembermøte

Sak
05/13

Norge som Grønt batteri: Status ad-hoc gruppens arbeid
Terje Damman orienterte om status Grønt batteri

Innspill som fremkom i møtet:

Terje
Damman









Dette er en viktig sak for vår region
Her utfordrer Agder nasjonal politikk
Saken haster for å kunne komme inn i partiprogrammene til
valgkampen
Saken er meget kompleks med mange interesser som delvis går i
samme retning men som også er kontroversielle
Det er viktig å sikre at argumentasjonen har solid forankring i
oppdatert kunnskapsbase
Det er behov for mer kunnskap på feltet
Er det knyttet tilstrekkelig administrative ressurser på saken?
Det er nødvendig å sikre rammevilkår som gjør at dette blir en vinn- vinn
situasjon angående miljø/klima, næringsliv og økonomiske incentiver.
Rammebetingelsene knyttet mot skatterammer for involverte kommuner er
essensielt for å etablere batteriet.

Vedtak og videre oppfølging
PSG ser på saken og arbeidet med Grønt batteri som en hastesak. Det er behov for å
fremstille en metodikk å jobbe etter. Videre er det behov for å sikre at kompleksiteten
i saken belyses grundig. Saken settes på sakskartet i neste møte 18.3. Tine Sundtoft
følger opp avklaring om tilstrekkelige adm. ressurser til saken

Sak
06/13

Utkast handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2020
perioden 2013-2014
Presentasjon v/ Inger Holen

Vedtak og videre oppfølging:
PSG tar presentasjonen til orientering. Handlingsprogrammet skal behandles i
fylkesutvalgene og fylkestingene og drøftes i felles fylkestingsmøte. PSG vil
følge status oppfølging handlingsprogrammet på hvert møtet med spesiell
fokus på de prioriterte områdene utdanning, RTP samt Grønt batteri

Sak
07/13

Temasak: Orientering om Utviklingsplan for SSHF 2030
Saken presenteres v/ Jan Roger Olsen og Per W Torgersen
1. Hvilket behov vil Sørlandets befolkning ha for spesialisthelsetjenester i
2030?
Hvordan fremskriver vi utvikling i demografi, epidemiologi, teknologi,
medisinsk fag, oppgavefordeling, samfunnsøkonomi etc?
2. Kriterier for valg av løsning?
Gitt utvikling på diverse områder, hvilke scenarioer/driftsmodeller ser
vi for fremtidens sykehus på Sørlandet, - og hva skal vektlegges ved
anbefaling/valg av løsning?
3. Hvordan samarbeide mellom SSHF og kommuner/fylkeskommuner?
Datagrunnlag, planforutsetninger, koordinering av planarbeid?
Delutredninger, konsekvensanalyser?
Samarbeidsarenaer, fora?

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak og videre oppfølging
PSG tar presentasjonen til orientering og presiserer at dette arbeidet
fremstilles på en meget tillitsvekkende måte. PSG ønsker lykke til med
arbeidet. Sekretær for PSG vil følge opp videre konkret samarbeid. Det pekes
her spesielt muligheter for samarbeid omkring datagrunnlag gjennom regional
statistikk og analyseportal.

Sak
08/13

Orientering om tema for neste møte i Sørlandstinget 04.03

Bjørgulv
S. Lund

Jan Inge Tungesvik orientert kort om tema for neste møte:
Hovedtema er et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til
videregående skole
Vedtak:

PSG støtter opp om valgte tema som meget aktuelt.
Sak
09/13

Innspill saker til møtene 18.mars og 23. mai, plassering

Bjørgulv
S. Lund

Konklusjon:
Møte 18. Mars legges til Kristiansand, fylkeshuset
 Agder energi vil komme og orientere om videre strategi
 Leder av skoleierforum Arly Hauge vil orientere om status
handlingsprogram på området utdanning
 Status arbeidet med Grønt batteri
 Generelt oppfølging handlingsprogram
 Innspill til saker sendes Bjørgulv, Toril eller Inger

Sak
10/13

Evt.
Tellef Inge Mørland meldte inn to saker:
1. Agendaen til PSG består i for mye grad av orienteringssaker. For
at dette organet skal bli spennende må viktige saker diskuteres
her.
Konklusjon og videre arbeid:

Medlemmer i PSG har ansvar for å melde inn saker/tema til møtene, se sak 09/13

2. Nødnett 110:
Det pågår en sak nå der det foreslås å flytte nødmeldesentralen 110 til
Stavanger. Det har vært en dårlig prosess på dette.
Konklusjon og videre arbeid:

Tellef Inge Mørland formulerer et høringssvar som sendes til medlemmene på epost.
Det er meget kort høringsfrist. Aust Agder fylkeskommune har bedt om utsettelse på
fristen

Bjørgulv
S. Lund

