AGENDA
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Møtedeltakere:

15.01.14 kl. 12.15 – 16.00
Kristiansand: Fylkeshuset, Fylkesutvalgssalen
Arild Eielsen
Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell,
Kim Høyer Holum, Eivind Berg, Kjell Gunnar Olsen, Norman Udland, Per
Kristian Vareide, Jan Inge Tungesvik, Svein Vangen, Kjell Kristiansen, Signe
Sollien Haugå, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Ola Olsbu, Kenneth
Andresen

Saksnr:

Tema:

Merk:

Lunsj fra kl. 12.00

Sak 01/14

Godkjenning av Agenda

Ansvar:

Arild Eielsen

Forslag til vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak 02/14

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 291013

Arild Eielsen

Referat vedlagt, vedlegg 1
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes u.a.
Sak 03/14

Statistikk og analyse som strategisk tilnærming til regional
utvikling, saksdokument, vedlegg 2
Del 1: Agder statistikk og analyseportal
• Statistikkportalen Agder som regional ressurs v/ Espen Moseidjord
• Hvordan jobber Knutepunkt Sørlandet med statistikk og analyse?
v/ Kjell Kristiansen Knutepunkt Sørlandet
• Hvilket ansvar har kommunen?
Rådmannsgruppen utveksler erfaringer med felles statistikk og
analyseportal og behov for økt samarbeid omkring statistikk i Agder.
Del 2: Ungdata
• Hvordan jobber Knutepunkt Sørlandet med ung-data
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•

undersøkelsen? v/ Kjell Kristiansen
Muligheter ved å samordne gjennomføring av Ungdataundersøkelsen på regionalt nivå v/Espen Moseidjord

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen anbefaler at:
1. Kommunene på Agder tar i bruk og samordner utførelse av
levekårsundersøkelsen for ungdom – Ungdata. (ungdomskolen)
2. Alle kommuner utfører Ungdata våren 2014 og med så mange like
tilleggsspørsmål som mulig og med en kontinuitet (hvert andre år).
3. Alle klassetrinn på ungdomsskolen bør delta i undersøkelsen.
4. Saken følges opp av regionrådene
5. Status legges frem for rådmannsgruppen om ca. 1 år.

Sak 04/14

Agdermodellen for likestilling
Oppfølging av vedtak i PSG samt brev sendt ut til ordførerne i alle
Agder-kommunene. Vedlagt brev sendt til alle kommunene i Agder,
vedlegg 3

Prosjektleder for Likestilling som Regional kraft, Helle Mellingen gir en
kort orientering om saken.
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen vil bidra til å følge opp vedtak i PSG gjennom sin
representasjon.
Sak 05/14

Regionens prioriterte klimatiltak
Oppfølging av politisk verksted klima i PSG. Klimagruppen forbereder
videre arbeid med å peke ut retning for klimatiltak i henhold til
regionplanens mål mot 2020.
Saksdokument ettersendes, vedlegg 4
Leder av faggruppe Klima Hans Fløystad deltar under saken
Forslag til vedtak:
1. Rådmannsgruppen stiller seg bak anbefalinger til
konkretisering av klimatiltak på følgende utvalgte områder:
• Elbilisme
• Klimavennlige innkjøp
• Solenergi
• Klima versus natur
2. Rådmannsgruppen følger opp saken i neste møte for å sikre
regional forankring.
3. Anbefalinger innarbeides i rullert handlingsprogram

Sak 06/14

Arbeidet med Nasjonal og Regional transportplan
v/ Ola Olsbu, saksfremstilling ettersendes/legges frem i møtet
•
•

Historisk blikk: Hva har regionen fått til?
Kortsiktige og langsiktige regionale mål
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•

Organisering av arbeidet

Rådmannsgruppen drøfter saken:
Forslag til vedtak:
•
•
•
•

Sak 06/14

Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering.
Saken settes som fast punkt på agendaen i rådmannsgruppen.
Det sendes ut fortløpende informasjon i form av nyhetsbrev og
referater per epost. Regionplanens hjemmeside oppdateres
fortløpende på dette punktet.
Rådmannsgruppens medlemmer har selv ansvar for å holde seg
oppdatert gjennom regionplanens hjemmeside samt tilsendt epost
samt videreformidle informasjonen i aktuelle fora.

Etablering av Faggruppe folkehelse og levekår
Saksdokument vedlegg 5.

Arild
Eielsen

Arild Eielsen innleder saken
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen godkjenner mandat og oppnevner faggruppe
folkehelse og levekår. Medlemmer til faggruppen utpekes innen 1.
februar.
Sak 07/14

Status og rullering av Handlingsprogram

Arild Eielsen

Inger Holen orienterer om status.
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
Sak 08/14

Oppfølging mandat og sammensetning av faggruppe
utdanning
Revidert mandat, vedlegg 6.

Innledning ved Arild Eielsen
Forslag til vedtak:
•
•
•
•

Rådmannsgruppen presiserer at faggruppe utdanning er
representert i henhold til struktur for oppfølging av regionplanens
for øvrig.
KS ivaretar sekretariatsfunksjonen og bidrar på denne måten til å
forsterke det regionale samarbeidet på området utdanning.
Medlemmer i faggruppe utdanning har ansvar for å formidle
arbeidet i sine nedslagsfelt.
Det er behov for å styrke forankring av pågående arbeid i hele
Agder-regionen. Dette ivaretas av gruppens medlemmer samt
gjennom regionplanens etablerte kommunikasjonskanaler.
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Sak 09/14

Regional forankring av "Agderprosjektet- en god start for
alle"
Oppfølging av sak 37/13, forrige møte
Saksfremstilling ettersendes.

Arild Eielsen

Arild Eielsen innleder saken
Forslag til vedtak
Med bakgrunn i regionens levekårsutfordringer stiller
Rådmannsgruppen seg positive til gjennomføring av prosjektet og vil
bidra til nødvendig forankring.

Sak 10/14

Referat- og orienteringssaker

Arild Eielsen

1. Referat fra PSG- møtet 11.11.13
http://www.regionplanagder.no/moeter/politisksamordningsgruppe/
2. Referat- orienteringssaker fra regionrådene ( 5 min. hver)
a. Knutepunkt Sørlandet
b. Østre Agder
c. Setesdal
d. Lindesnes
e. Lister
3. Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se lenke til
referat fra faggruppene klima og kultur
http://www.regionplanagder.no/organisering/faggrupper/faggruppe-klima/
http://www.regionplanagder.no/organisering/faggrupper/faggruppe-kultur/

4. Orienteringssaker:
a. Status RUP- Agder
b. Foreløpig agenda neste PSG møte 15.02
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
Arild Eielsen
Sak 11/14

Plassering og forslag til saker neste møte 20. mars
Arild Eielsen

Sak 12/14

Evt.

Med forbehold om endringer
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Vedlegg 1:

Referat
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
29.10.13 kl. 12.30 – 16.00
Møtested:
Arendal fylkeshuset, Rore
Møteleder:
Arild Eielsen
Til stede:
Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen,, Kim Høyer
Holum, Åsmund Lauvdal, Kjell Gunnar Olsen, Cathrine Ødegård,, Svein Vangen, Kjell Kristiansen,
Signe Sollien Haugå, Ole Jørgen Etholm, Ola Olsbu, Kenneth Andresen, Per Bendixen
Meldt forfall: Lars Lauvhjell, Per Kristian Vareide, Dagfinn Lauvsland, Jan Inge Tungesvik.
Saksnummer:

Tema:

Ansvar:

Ny leder for rådmannsgruppen og nye medlemmer
Leder av rådmannsgruppen Tine Sundtoft har blitt statsråd i ny regjering
med virkning fra 16. oktober. Nestleder Arild Eielsen overtar nå som leder
og Fungerende rådmann Kristin Tofte Andresen går inn som nestleder.
Kristin Tofte Andresen ønskes velkommen.
Nytt medlem i rådmannsgruppen Cathrine Ødegård representerer
Listerregionen og erstatter Camilla Dunsæd.
Per Bendixen, stedfortreder for Jan Inge Tungesvik ønskes også
velkommen til møtet

Sak 31/13

Godkjenning av Agenda

Arild Eielsen

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak 32/13

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 150513
Vedtak:
Referatet godkjennes u.a.

Sak 33/13

Referat- og orienteringssaker
5. referat fra PSG- møtet 23.09.
6. Referat- orienteringssaker fra regionrådene v/ daglige ledere
• Knutepunkt Sørlandet v/ Kjell Kristiansen (se vedlagt
presentasjon)
• Østre Agder v/ Ole Jørgen Etholm:
Stor nytte av å delta på regionrådsledersamlingen i Oslo der de møtte KS
og Kommunaldepartementet med tema ny kommunestruktur og
regjeringsplattformen.
Østre Agder satser tungt på e-helse og omsorgsteknologi med felles
sekretær for de åtte kommunene.
Det er fokus på samarbeid med SSHF både i forhold til
samhandlingsreformen men også i forhold til utviklingsplan 2030. Østre
5
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Agder tar initiativ til en konsekvensutredning av Utviklingsplan 2030 for
kommunale helsetjenester. Østre Agder ønsker samordning av
synspunktene på Utviklingsplan 2030 mellom de fem regionrådene. Fem
kommuner arbeider for å etablere felles barnevern. Arbeidet med
strategisk næringsplan for Østre Agder pågår. Telemarksforskning er
engasjert for å bistå.
• Setesdal v/ Signe S. Haugå
Fortsatt mye fokus på å ferdigstille R- 9 Kristiansand- Hovden. Det jobbes
videre med etablering av lokalmedisinske tjenester. Det er etablert to
ø.hj. senger i Evje. Det jobbes i forhold til klyngemodell og et mulig VRIprosjekt. Videre fokus på kompetanseutvikling gjennom desentraliserte
studieløp. Søker samarbeid både gjennom UiA og Høgskolen i Telemark.
• Lindesnes v/ Kjell Gunnar Olsen
Det jobbes med å etablere lokalmedisinsk senter i lokalene "gamle"
Mandal sykehus. Gjennom samarbeid med legevakten etableres fire ø.hj.
senger. Det interkommunale samarbeidet i Lindesnesregionen er nylig
evaluert. Det jobbes med å revidere vedtektene for samarbeidet og å se
på styrket samarbeid bl. annet felles sentralbordløsning. Videre er det
fokus på desentraliserte utdanningsløp for sykepleie og lærerutdanning.
Næringsplanen er under rullering.
• Lister ( se vedlagt presentasjon)
7. Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se lenke til
referat fra faggruppene klima, utdanning og kultur
8. Orienteringssaker:
a. Tildeling av midler gjennom RUP Agder til prosjekt
Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon".
(vedlegg 7, lenke)
b. Status Vitensenteret v/ Harald Danielsen
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

Sak 34/13

Forankring av oppfølgingsarbeidet
Oppfølging av sak 24/13
Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til følgende tiltak:
1. Kommunikasjonsflyt:
a. Distribusjonslisten for dokumenter som sendes ut i regi av
Regionplanen utvides til å omfatte alle rådmenn for møtene i
rådmannsgruppen og PSG samt alle ordførere vedrørende
PSG- møtene.
b. Regionplannytt sendes ut bredt 4 ganger årlig
i. Regionplannytt skal gjenspeile bredden samt
prioriterte saker
ii. Daglige ledere i regionrådet har ansvar for å
frembringe en relevant nyhetssak til nyhetsbrevet
c. Regionplanens hjemmeside videreutvikles i henhold til behov
d. Alle kommuner har ansvar for å gjøre seg kjent med og å ta i
bruk Agderportalen
e. Fast sak på agenda i rådmannsgruppen og evt. PSG:
i. Aktuelle referat og orienteringssaker med relevans
for regionplanarbeidet
2. Samarbeidsavtaler
a. Samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og
den enkelte kommune i Vest Agder videreutvikles som et
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viktig forankringsverktøy og følges opp årlig i henhold til
utsjekk handlingsprogram.
b. Aust-Agder fylkeskommune bes sammen med kommunene i
Aust-Agder vurdere en tilsvarende ordning.

Sak 35/13
13.35

Revidert mandat faggruppe utdanning

Arild Eielsen

Med bakgrunn i vedtak om å etablere faggrupper for hvert av
regionplanens fem politikkområder har skoleeierforum hatt en prosess
med å harmonisere sammensetning og mandat for sitt arbeid.
Vedtak:
1. Skoleeierforum endrer navn til faggruppe Utdanning
2. Rådmannsgruppen vedtar revidert mandat for faggruppe
utdanning og oppnevner faggruppen for 2 år.
a. Knutepunkt Sørlandet utvider sin representasjon med et
medlem, til sammen to medlemmer.
3. Det er rådmennene i regionene som selv oppnevner sine
medlemmer
Arild Eielsen
Sak 36/13

Tilleggs punkt mandat faggruppene
Vedtak:
Faggruppene kan ta initiativ til å gjennomføre regionale
fagkonferanser/politisk verksted. Slike konferanser bør om mulig legges
til eksisterende arenaer.

Sak 37/13

Status oppfølging handlingsprogram

Arild Eielsen

1. Regional transportplan v/ Ola Olsbu
2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping v/ Kenneth
Andresen
3. Regional plan for likestilling, integrering og mangfold
4. Kommunikasjonsplan for oppfølging av regionplanen v/ Inger Holen
Vedtak:
1. Rådmannsgruppen tar saken til orientering.
2. Videre arbeid med de regionale planene følges opp gjennom
høring i den enkelte kommune samt gjennom prosesser som
initieres i dette arbeidet.
3. Saken følges opp i rådmannsgruppen i henhold til vedtatt
planprosess.

Sak 37/13
14.30

Regionale virkemidler i Agder

Arild Eielsen

•
•
•

Utkast regionalt utviklingsprogram Agder (RUP) v/ Arild Eielsen
Presentasjon av Sørlandets kompetansefond v/ Peter Klemsdal
Presentasjon av Aust Agder Utviklings- og kompetansefond v/ John
G. Bergh
• VRI 3, søknad v/ Sissel Strickert og Arne Isaksen
Vedtak:
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1. Rådmannsgruppen tar presentasjonene til orientering og er enige
om at regionale virkemidler er av stor verdi for å gjennomføre
prosjektbasert arbeid med relevans for måloppnåelse og
gjennomføring av Regionplanen
2. Rådmannsgruppen har et spesielt ansvar for å styrke samordning
og sikre at gode tiltak implementeres i drift i den enkelte
kommune etter at prosjektfase er avsluttet.

Sak 38/13

Plassering og forslag til saker neste møte 28.11 (Dette møtet er
avlyst og neste møtet er 15. januar)
o Hotell Norge Lillesand
o Saker: Møteplan 2014
o Etablering av faggruppe folkehelse
o Temasak: Ungdata, levekårsundersøkelse i skolen, hva det
er, gjennomføring og kobling opp mot Agderportalen som
koordinerende ledd
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Vedlegg 2
SAK 03/14: Statistikk og gjennomføring av Ungdata på Agder
Bakgrunn
Ungdata er en nasjonal levekårsundersøkelse for unge. Over halvparten av kommunene på Agder har på et
eller annet tidspunkt utført Ungdata og flere planlegger å gjennomføre.
Undersøkelsen er foreløpig gratis. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA) eier
dataene. Ungdata finansieres som et spleiselag av flere departementer.
Det er behov, spesielt innenfor folkehelse/levekår, for å se på levekårsvanene til ungdom siden dette er en
tidlig fase i livet hvor mye endres. I denne perioden går ofte ungdom fra å være ikke-røykere til å bli røykere,
ikke-snusere til snusere, de prøver ofte alkohol for første gang, mens det for noen er på dette tidspunktet
man f.eks. begynner å trene strukturert og på et høyere nivå, eller forstår nytten av å spise sundt og variert.
Ellers foregår det mye innenfor mobbing, vennemiljø, foreldre, fritid, nærmiljø, helse, lekser/mediebruk,
fravær, selvbilde, psykiske/fysiske helseplager, idrett osv. Det er med andre ord mye som i denne fasen av
livet kan tas tak i og man har et samlet, konkret sted å gjøre det på - skolen. Ungdata er en undersøkelse
som kartlegger disse faktorene, og enda flere. Det er først når man er klokere på ungdommenes levevaner at
man kan sette inn tiltak for å øke den enkeltes, samt den samfunnsøkonomiske nytten av et bedre liv
Fra prosjektbeskrivelsen til Statistikk- og analyseportal for Agder fremkommer det følgende: "Ifølge § 21 i den
nye folkehelselovensom trådte i kraft 1. januar 2012 skal fylkeskommunen ha den nødvendige oversikten over
helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan
skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller. Det ville være naturlig at statistikkportalen for Agder også vil
kunne bidra til å fremskaffe denne oversikten."
I tillegg til det ovennevnte har prosjektleder erfart en høy etterspørsel av data spesielt innenfor temaet
folkehelse. Temaet er stort og et relativt nytt fagfelt i Norge, det er derfor mye som enda ikke måles i tall.
Ungdata er et viktig skritt mot å få en bedre oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på
denne.
I motsetning til lokale undersøkelser innenfor temaet folkehelse, er Ungdata et nasjonalt initiativ og resultater
vil derfor være sammenlignbare i hele Norge. Det er en klar fordel at denne type undersøkelse er organisert
på et nasjonalt nivå, i stedet for at man finner frem til et sett spørsmål kun gjeldende for hver enkelt
kommune eller fylke på Agder.
Saksopplysninger
Erfaring viser at Ungdata er en levekårsundersøkelse av høy kvalitet og stor nytte. Antall kommuner som
benytter seg av Ungdata har økt fra 29 i 2010 til rundt 100 undersøkelser før sommeren 2013. Omtrent
halvparten av kommunene i Agder - region sør utfører i år Ungdata.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er ansvarlig for undersøkelsene og
administrerer den nasjonale Ungdatabasen. Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdept. og Barne-,
likestillings- og inkluderingsdept. finansierer Ungdata.
Bred forankring i alle ledd er viktig for å få alle til å se nytten av Ungdata i forhold til fremtidig deltakelse,
svarprosent og interesse. Dette gjelder på toppnivået (politisk, administrativt, rådmenn, kommunalleder),
mellomnivå (koordinator, lokale koordinatorer, rektorer, lærere, assistenter) og på interessenivået (elever).
Alle kommuner får standardrapporter/nøkkeltallsrapporter etter gjennomført undersøkelse. I resultatene av
disse undersøkelsene kan det fremkomme svært mye interessant og nyttig informasjon, og dersom man
skulle man ønske dypere analyser kan man få forskningsmiljøer til å analysere ytterligere. Noe analysearbeid
kan også gjøres internt i fylkeskommunene/kommunene.
Knutepunkt Sørlandet (KnpS) planlegger og medfinansierer allerede en konferanse høsten 2014 der Ungdata
vil være hovedtema. KnpS har invitert koordinator for Regionplan Agder 2020 til å drøfte et samarbeid i
forhold til gjennomføringen av denne konferansen. Målet med konferansen er å øke kompetansen til ansatte
som arbeider med ungdom. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge, fortrinnsvis fra KnpSkommunene. Ansatte fra politi, skole, fritidetater, barnevern, oppfølgingstjenesten, NAV og
skolehelsetjenesten vil bli invitert, samt kommuner utenfor KnpS på Agder. Alle KnpS-kommunene har
gjennomført Ungdata undersøkelsen innen høsten 2014. Det er ønskelig at hele Agder tar i bruk denne
kartleggingsformen. Denne konferansen kan inspirere andre regioner på Agder til gjennomføre liknende
konferanser, og på sikt kanskje én konferanse for hele Agder med Ungdata resultater som ramme for hele
opplegget.
Om ikke alle kommuner klarer å få til Ungdata våren 2014 vil Statistikk- og analyseportalen for Agder være
fleksibel i forhold til å få inn tall fra våren 13 – våren 15, men ønsker videre å få kommunene inn på et spor
hvor alle utfører Ungdata på samme tidspunkt ved neste tidspunkt dvs. våren 2016
Finansiering
Spørreundersøkelsen er gratis. Grunnmodulen er på ca. 100 spørsmål og tar 20-30 min. Man har muligheten
til å tilføye undersøkelsen flere spørsmål, men det anbefales at kommunene ikke legger til flere enn 100
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tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmålene kan velges fra flere alternative spørsmål og skulle kommunene ønske å
tilføye sine egendefinerte spørsmål er også dette mulig, men dette alternativet kommer med en pris (fra
3.000-6.000 kr. for egenkomponerte spørsmål pluss 500-10.000 kr. for konfigurasjon av skoletilgang). Legger
man til egendefinerte spørsmål vil jo ikke disse kunne sammenlignes med andre kommuner/nasjonalt, og
nytteverdien vil være på et lavere nivå i hvert fall for Statistikk- og analyseportalen. Det kan likevel være
nyttig og nødvendig for enkeltkommuner å legge til noen få egendefinerte spørsmål dersom det er ønskelig.
Det vil i løpet av høsten 2013 vurderes om Ungdata kommer til å fortsette som et gratistilbud.
Det vil med andre ord være få ekstrakostnader knyttet til Ungdata. Majoriteten av kommunene på Agder har
utført eller planlegger å utføre Ungdata. Prosessen vil derfor allerede være en integrert del av arbeidet i den
enkelte kommune/skole. Med den oppturen Ungdata har hatt det siste året ses det på som usannsynlig at
Ungdata kommer til å bli en kostbar undersøkelse dersom den mot formodning ikke fortsetter som et
gratistilbud.
Les mer om Ungdata her: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Positiv-evaluering-av-Ungdata
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen anbefaler at:
1.
Kommunene på Agder tar i bruk og samordner utførelse av levekårsundersøkelsen for ungdom –
Ungdata. (ungdomskolen)
2.
Alle kommuner utfører Ungdata våren 2014 og med så mange like tilleggsspørsmål som mulig og med
en kontinuitet (hvert andre år).
3.
Alle klassetrinn på ungdomsskolen bør delta i undersøkelsen.
4.
Saken følges opp av regionrådene
5.
Status legges frem for rådmannsgruppen om ca. 1 år.
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Vedlegg 3: Brev til ordførerne
Til ordførerne på Agder
Det politiske Agder- kommuner og fylkeskommuner- har gjennom arbeidet med Regionplan
Agder 2020 besluttet at likestilling og levekår skal være den gjennomgående strategien for
å oppnå: Det gode livet Agder for alle. På denne måten videreføres 10-årssatsing for
likestilling på Agder som Agderrådet iverksatte i 2008.
Satsingen har vært et løft for landsdelen og blitt lagt merke til nasjonalt. For å gi
likestillingsarbeidet i landsdelen enda større tyngde har Politisk samordningsgruppe for
Regionplan Agder 2020 fattet vedtak om å etablere "Agdermodellen for likestilling".
Modellen skal sikre politisk forankring, systematisk og kunnskapsbasert arbeid og
samhandling mellom kommuner og regionråd på likestillingsfeltet. PSG fattet følgende
vedtak:
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.
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.
Politisk samordningsgruppe anbefaler derfor alle kommunene på Agder om å plassere
ansvaret for likestillingspolitikk i et politisk utvalg – som i denne sammenheng betegnes
som kommunens likestillingsutvalg. Det presiseres at det kan være en god løsning for
mange kommuner å legge dette ansvaret til et eksisterende utvalg, slik flere kommuner
allerede har gjort. Likestillingsutvalget har et særlig ansvar for å løfte opp og behandle
likestillingspolitiske saker. Likestillingsperspektiver bør imidlertid vurderes og drøftes i alle
politiske saker, uavhengig av hvilket utvalg de behandles i.
Agdermodellen innebærer at det også opprettes et likestillingsutvalg innenfor hvert
regionrådssamarbeid. Det forventes at regionrådene tar en pådriverrolle og løfter fram
relevante saker og problemstillinger for sin region og, at det rapporteres videre til PSG om
framdrift og resultater.
Når den nødvendige forankringen i kommuner og regionråd er gjennomført, etableres det
en likestillingsallianse for hele Agderregionen, hvor hvert regionråd oppnevner sin
representant. Alliansen skal være en regional arena for å drøfte felles utfordringer, tiltak og
prosjekter på feltet.
En vellykket likestillingspolitikk fordrer at man er trent i å analysere saker ut fra
likestillingsperspektiv. Det fins en rekke metoder og verktøy for å arbeide med likestilling
innenfor kommunens ansvarsområder, og vi ønsker en dialog om hvordan det regionale
nivået best kan legge til rette for at kommunene får tilgang til den kompetansen den har
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behov for. Gjennom prosjektet Likestilling som regional kraft vil fylkeskommunene følge
opp og legge til rette for nødvendig kursing av politikere og administrasjon
Det gjøres allerede mye godt arbeid på dette feltet i mange kommuner, blant annet
gjennom Barne- og likestillingsdepartementets prosjekt "Likestilte kommuner" som Senter
for likestilling har det regionale ansvaret for. Gjennom Agdermodellen for likestilling kan
integrering av likestillingsperspektiver i kommunenes arbeid blir en felles satsing for hele
Agderregionen. Det er ønskelig at kommuner, som på ulike måter har satset på likestilling
og som har gjort strukturelle eller strategiske grep på feltet, deler erfaringer og konkrete
eksempler. Slik erfaringsdeling bør blir et sentralt grep innenfor Agdermodellen for
likestilling, både innenfor regionrådenes likestillingsutvalg og i likestillingsalliansen som er
under etablering.
Politisk samordningsgruppe fattet vedtak om at økt likestilling i lokaldemokratiet må settes
på dagsorden raskt. Hensikten er å utarbeide og iverksette strategier for å forbedre den
kjønnsmessige sammensetningen av kommunestyrene og for at flere kvinner velges inn i
lederposisjoner. Det fins både regional og nasjonal forskning og avsluttede prosjekter å
støtte seg til.
Fylkeskommunene har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for likestilling,
inkludering og mangfold, LIM-planen. For at denne planen skal kunne bidra til gode
løsninger er det avgjørende med en bred involvering fra kommunene i hele Agder.
Likestillingspolitikk i lokaldemokratiene er avhengig av god politisk forankring.
Ta gjerne kontakt med prosjektleder for Likestilling som regional kraft, Helle I. Mellingen, for
mer informasjon og samarbeid.
Vi imøteser tilbakemelding på hvordan PSG sitt vedtak om å iverksette Agdermodellen for
likestilling følges opp i den enkelte kommune og i regionrådene.

Med vennlig hilsen
Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020

Bjørgulv Sverdrup Lund

Toril Runden,

Leder

nestleder
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Vedlegg 5: Utkast mandat faggruppe

folkehelse og levekår

Premisser for arbeidet
Faggrupper er besluttet som ledd i struktur for å følge opp Regionplan Agder 2020. Faggruppen er
en ressurs for rådmannsgruppen i arbeidet med å følge opp hovedsatsingsområdet Det gode livet Agder for alle. Alle hovedsatsingsområdene i regionplanen berører folkehelse og levekår enten
direkte eller indirekte. Det er derfor nødvendig at faggruppen har et overordnet
samfunnsperspektiv i sitt arbeid. Arbeider følger prinsipper i veileder for faggruppene (vedlegg)
Mål
Agder er en ledende region på området folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet skal bidra til positive
resultater for levekårsstatistikken.
Mandat
Faggruppen skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til handlingsprogram for
oppfølging av Regionplan Agder 2020. Strategisk notat tar utgangspunkt i nasjonale lovpålagte krav
og mål mot 2020. Faggruppe folkehelse skal prioritere følgende i 2014:
•
•

Samordne oversiktsarbeidet i henhold til lovpålagte krav
Implementere nasjonalt indikatorsett på område folkehelse og levekår og søke om
pilotstaus i denne sammenheng
• Avklare roller og ansvar mellom definerte aktører i forhold til arbeidet med å videreutvikle
et fremtidsrettet folkehelsearbeid i Agder- regionen
• Utarbeide strategisk notat med konkrete anbefalinger for regionens folkehelsearbeid
• Avklare videre regionalt plansamarbeid på område folkehelse/levekår
Sammensetning
• Faggruppen oppnevnes av rådmannsgruppen og består av:
• 2 representanter fra fylkeskommunene
• representant fra Arendal kommune
• representant fra Kristiansand kommune
• 1 - 2 representanter fra øvrige kommuner
• Representant fra fylkesmannen
• Nøkkelpersoner trekkes inn ved behov
Fremdrift
•
•
•
•
•

Rådmannsgruppen oppnevner faggruppe folkehelse og levekår 15. januar
Legge frem utkast strategisk notat for rådmannsgruppen 20. mai
Legge frem justert notat for rådmannsgruppen 11. september
Legge frem skisse til regionalt plansamarbeid på området folkehelse/levekår for
rådmannsgruppen 28. oktober
Evt. oppstart felles regional plan for folkehelse og levekår januar 2015
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Vedlegg 6

”MANDAT FOR FAGGRUPPE UTDANNING”
SAMMENSETNING OG OPPNEVNING
Faggrupper er besluttet som ledd i struktur for å operasjonalisere regionplan Agder 2020.
Faggruppen er en ressurs for rådmannsgruppen. Faggruppen er sammensatt av representanter fra
ulike samarbeidsregioner i fylkene, de to fylkeskommunene, fylkesmennene og utdanningsforbundet:
Aust-Agder:
Øst
Arendal
Lillesand/Grimstad/Birkenes
Setesdalregionen
Fylkeskommunen

Vest-Agder:
Lister
Lindesnes
Søgne/Songdalen/Vennesla
Kristiansand
Fylkeskommunen

Agder
UiA
Fylkesmennene
Utdanningsforbudet

Merknad: Knutepunkt Sørlandet har 2 representanter, de øvrige 1.

Den enkelte region/fylkeskommune oppnevner selv sin representant m. varamedlem, og fastsetter
selv valgperioden for sin representasjon.
KS er sekretariat.
LEDELSE OG SEKRETARIAT
Leder og nestleder velges blant medlemmene. Disse skal representere hvert sitt fylke. Leder og
nestleder er medlemmer av arbeidsutvalget. Valgperioden er 2 år.
KS bidrar med nødvendige sekretariatsfunksjoner.
ARBEIDSUTVALG
Det velges et arbeidsutvalg som er koordinerende organ innad i forumet og bindeledd utad for
eksempel i forkant av møter mv. Arbeidsutvalget sammensettes med 1 representant fra:
Aust-Agder fylkeskommune, kommunene i Aust-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, kommunene i
Vest-Agder. KS Agder møter i utvalget i egenskap av sekretariat. Andre møter etter behov.
Valgperioden gjelder for den tiden de som står bak det enkelte medlem selv bestemmer.
MÅL, OPPGAVER OG MANDAT
Faggruppen skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til handlingsprogrammet som
ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020. Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonale og regionale
føringer samt scenario 2020.
Faggruppen er møteplass og arena for drøfting av saker av felles interesse for Agder på
utdanningsområdet. I hovedsak gjelder dette saker vedr kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling mv –
og koordinering av/samarbeid om disse. Også andre saker/tema som er direkte tilknyttet
utdanningsfeltet kan tas opp. Faggruppen er en arena for toveis informasjon mellom skoleeiere,
fylkesmennene, UiA, utdanningsforbundet og KS
MØTER OG ARBEIDSFORM
Saksforberedelse og sekretariat: KS har til oppgave å sørge for sekretariatsfunksjon, herunder
nødvendig forberedelse av saker om ikke annet avtales særskilt.
Faggruppen arbeider i møte. Annen arbeidsform kan avtales i særskilte saker.
Innkalling, saksliste og referat sendes medlemmer og varamedlemmer - samt alle øvrige kommuner i
Aust- og Vest-Agder til orientering. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter
fra egen organisasjon og region.
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