Referat

godkjent

Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

23.01.2018 kl. 14.15- 15.45
Kristiansand, Kilden
Tine Sundtoft

Til stede:
Vest-Agder fylkeskommune:
Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU

Tine Sundtoft
Arild Eielsen
Tor Sommerseth
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Jens Arild Johannessen
forfall
Irene Lunde
Vidar Torsøe
Svein Skisland

Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Signe Sollien Haugå, Svein Vangen, Øyvin Moltumyr.
Meldt forfall:
Guri Ulltveit-Moe

SAK

TEMA

ANSVAR

01/18

Godkjenning av innkalling og agenda

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

02/18

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 23.11.17 ( vedlegg 1)

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Referat godkjent u.a.

03/18

Forslag til planprogram Regionplan Agder 2030
lenke:
http://regionplanagder.no/media/6946181/Forslag-til-planprogram-Regionplan-Agder-2030.pdf

Prosjektleder Manuel Birnbrich presenterte utkast til planprogram i møtet
Momenter som kom frem i innspillsrunden
 Viktig å prioritere tematisk. Dette er viktig å for å skape engasjement for
regionens utfordringer. Viktig at høringsinnspillene er tydelige på at
planprogrammet må strammes opp.
 Forankring i kommunene er avgjørende for at planen skal få betydning
i kommunene og i regionen.

Tine
Sundtoft

 En bekymring om kapasitet til å bidra fra de kommunene som står midt i
kommunesammenslåing.
 Det blir viktig å få folk inn i arbeidsgruppene som evner å utfordre og
tenke nytt og det bør ikke være for mange arbeidsgrupper.
 Det er allerede gjort mye, gode strukturer er etablert og må forsterkes.
 Vi er avhengig av en felles vilje til å peke ut retningen for regionen.
 Regionstrukturen er mer befestet enn da vi jobbet med etablering av
regionplan Agder 2020
 Datoer for dialogrunden i kommunene på høsten bør fastsettes så raskt
som mulig.

Vedtak og videre oppfølging
Rådmannsgruppen tar saken til orientering og bidrar til videre forankring.

04/18

Forslag til regional struktur for koordinering av folkehelseprogrammet.

Tine
Sundtoft

Tine innledet saken
Det er meldt inn behov for å etablere en struktur som sikrer
erfaringsoverføring mellom utpekte prosjektsatsinger i programfylke for
folkehelsearbeid i kommunene. Fylkeskommunen har det koordinerende
ansvaret for programmet. Det er viktig at vi finner en god struktur som
kombinerer det beste fra etablerte strukturer i oppfølging av Regionplan
Agder 2020, som regional koordineringsgruppe for ehelse og
velferdsteknologi (RKG e-helse).
Vedtak
 Det settes ned en gruppe som fremmer et forslag til mandat og struktur
for "Regional koordinering folkehelse".
o Strukturen skal bidra til å sikre erfaringsoverføring mellom utpekte
prosjektsatsinger i folkehelseprogrammet og mellom komunene i
hele Agder.
o Strukturen skal bidra til å styrke koblingen fra prosjektfase til
implementering av nye løsninger i den enkelte kommune.
o Arbeidet rapporterer til Rådmannsgruppen Agder 2020
o Gruppen består av representant fra RKG-e-helse, Lister regionen,
region Østre Agder og fylkeskommunene. Regionplankoordinator
koordinerer arbeidet.
o Arbeidsgruppen legger frem et forslag i neste møte. Forslaget skal
beskrive ansvar, roller og praktisk gjennomføring.
o Arbeidet skal sees i sammenheng med regional folkehelsestrategiog levekårssatsingen og det legges opp til å bruke etablerte
strukturer i RKG, så langt som mulig.
05/18

Oxford
Referat og orienteringssaker
 Oppfølging av saker fra Sørlandsrådet
 Referat fra faggruppene,
ii






Pågående prosesser regionreform og kommunereform.
Klimaveikart Agder
Levekårssatsing Agder:
Evt. saker fra regionrådene,.

Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering

06/18

Saker til neste møte 28. februar





07/18

Tine
Sundtoft

Forløpig rapportering fra forprosjekt områdesatsing Agder
Oppfølging pågående saker
Oppfølging av sak fra Sørlandsrådet (kultur) m/faggruppen
Annet

Evt.
Tine Sundtoft takket Tor Sommerseth for hans viktige bidrag gjennom mange
år.
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