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

23.09.13. kl 11.45 – ca. 16.00
Grimstad, UiA Uglandstua
Bjørgulv Sverdrup Lund
Inger N. Holen
Toril Runden, Terje Damman, Jørgen Kristiansen, Einar
Halvorsen, Jan Dukene, Leiv Rygg, Oddmund Ljosland, Tellef
Inge Mørland, Ånen Werdal, Hans Antonsen, Tine Sundtoft, Tor
Sommerseth.
Arvid Grundekjøn, Åse Severinsen, Arild Eielsen, Harald
Danielsen.

Forfall:

Sak
26/13

Godkjenning av agenda

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak
27/13

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 270513

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:
Referatet godkjennes med merknad til endring under sak 23/12

Sak
28/13

Overlevering av rapporten "Sørlandet i verden, verden på
Sørlandet"
Rapporten presenteres i møtet, følg lenke til rapporten:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/rapporter/20121/r
apport-fra-sorlandsutvalget.html?id=734352

Leder av Sørlandsutvalget Torunn Lauvdal presenterte rapporten
Sørlandet i verden- verden på Sørlandet.
PSG drøfter hvordan rapporten bør følges opp og hvilke områder som bør
prioriteres.
Hovedmomenter som fremkom i drøftingen:



Rapporten må brukes som verktøy i arbeidet med å følge opp
Regionplanen
Erfaring viser at når vi regionalt våger å jobbe for felles mål og
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samtidig er svært pågående opp mot nasjonalt myndigheter, da kan vi
klare å løfte regionen.
Det er viktig å ha langsiktige ambisjoner og samtidig klarer å ta ned
"lavthengende frukter" som for eksemple Vitensenteret Sørlandet
Det er viktig å kunne ta nasjonale og internasonale posisjoner, da må
ikke konkrete tiltak benevnes lokalt ( eksempel sørlandslab)
Det blir viktig å utfordre den nye Agderbenken til å følge opp rapportens
konkrete anbefalinger.

Vedtak:
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PSG vil, som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020, bidra aktivt til
å følge opp anbefalinger i rapporten "Sørlandet i verden- verden på
Sørlandet".
Anbefalingene vil være viktige innspill i utarbeidelse av Regional plan for
innovasjon og bærekraftig verdiskaping, Regional transportplan og
satsingen på et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til
videregående skole (Agderskolen).
Oppfølgingen betinger et godt samarbeid med UiA og næringslivet, som i
hovedsak vil være representert ved næringsklyngene og partene i
arbeidslivet.

Handlingsprogram 2013 – 2014
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Status Regionale planer
o
Regional transportplan v/Ola Olsbu, se vedlegg 2, brev fra NHO
o
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold v/Lisbeth Reed
http://www.regionplanagder.no/arkiv/2013/06/nybrottsarbeid-en-helhetliglikestillingsplan/
Vedtak
1. PSG skal bidra aktivt til å samordne arbeidet med Regional transportplan.
2. Oppfølging av Regional plan for likestilling inkludering og mangfold følges
opp i henhold til vedtatt struktur for utarbeidelse av regionale planer.

Sak
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Agdermodellen for likestillingsintegrering, oppfølging av sak fra forrige
møte:
Prosjektleder Helle Mellingen presenterer forslag til struktur for
likestillingsintegrering i Agder, se vedlegg 3
Vedtak:
1. Politisk samordningsgruppe anbefaler regionrådene og kommunene å
bidra til etablering av likestillingsutvalg på kommune- og regionrådsnivå i
samarbeid med kommunene. Likestilling kan inngå som ansvarsområde
for eksisterende utvalg
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2. PSG vil be kommunene prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse
med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv i 2015
3. PSG følger opp fylkestingenes vedtak om å etablere en
likestillingsallianse for Agder.
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Hvilken rolle bør PSG ha i arbeidet med SSHF sin utviklingsplan 2030?
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Bjørgulv S. Lund innleder
PSG drøfter saken og følgende hovedmomenter fremkom:





Det er kommunene som er den primære premissgiver for befolkningens
helsetilstand.
Det er ulik logikk og forståelsesrammer mellom aktører i
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det gjelder å
definere spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver i et langsiktig
perspektiv.
Det er avgjørende for den enkelte kommune å sikre et best
kunnskapsgrunnlag som fundament for god argumantasjon i den videre
prosess når det gjelder å sikre regionens befolkning forutsigbarhet og
trygghet for et sammenhengende helsetilbud.

Vedtak:
PSG bidrar til å samordne et regionalt helhetlig helsetilbud der utviklingsplan
for SSHF 2030 speiles i en langsiktig utviklingsplan for kommunehelsetjenesten i
Agder.
Sak
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Regionalt utviklingsprogram (RUP) - Agder 2014

Bjørgulv
S. Lund

Forslag til RUP- Agder 2014. v/ Tine Sundtoft
PSG drøfter:
Hvordan kan RUP- Agder bidra, som et av flere regionale virkemidler, for å nå
mål for 2020?
Vedtak:
PSG tar presentasjonen til orientering.
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Evt.
1. Oppfølging av satsingen "Grønt batteri"v/ Terje Damman
Leder av politisk styringsgruppe for satsingen Grønt batteri ser behovet for å
fremskaffe en kunnskapsbasert analyse og kartlegging av rammefaktorer for å
realisere intensjonene i satsingen. Det er estimert en kostnadsramme på ca.
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500 000 for dette arbeidet. Det bør vurderes om dette tiltaket skal finaniseres
over RUP Agder 2014
Beslutning om videre oppfølging
PSG gir sin tilslutning til en slik rapport og ber politisk styringsgruppe spesifisere
hva en slik kunnskapsinnhenting skal omfatte samt en finansieringsplan. Saken
følges opp i neste møte.
2. Status vitensenteret v/Tellef Inge Mørland
Erfaringer i etterkant av "gladnyheten" om at Sørlandet Vitensenter i Arendal
endelig har fått regional status med 4.5 millioner i statlig driftsstøtte slår nå
sprekker. Daglig leder av Vitenssenteret Kine Wangerud melder sin bekymring
til PSG om at midlene foreløpig ikke er sikret.
Beslutning om videre oppfølging
PSG ser med bekymring og overaskelse på at det i etterkant av
pressemeldingen er skapt usikkerhet omkring lovnad på 4.5 mill kr til Sørlandet
Vitensenter. PSG gir leder og nestleder fullmakt til å signere brev som sendes
rette instans for å forsikre seg om at det ikk er noen endringer i statlige
bevilgninger og at regionen forventer at lovnaden følges opp i henhold til
pressemelding fra sittende regjering.
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Plassering og saker til neste møte 11.11(Odderøya "Grønt senter")
Foreløpige saker til neste møte:
1. Samarbeid UiA – HIT v/ rektor UiA: Torunn Lauvdal
2. Status oppfølging handlingsprogram:
a. Regional plan for Innovasjon og bærekraftig verdiskaping
b. Status oppfølging Utdanning
3. Møteplan 2014
4. Politisk verksted klima.
Utkast program for Politisk verksted klima sendes til PSG sine medlemmer for
uttalelse så raskt det foreligger.
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