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Velkommen til Bygland Kommune

Leiv Rygg ønsket forsamlingen med et kortreist stev fra Bygland
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Godkjenning av agenda
Vedtak:
Agenda godkjent u.a.
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Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 291112
Vedtak:
•
•
•
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Referatet godkjennes u.a.
Status veiaksjonen tas til orientering
Status Grønt batteri tas til orientering

Scenarier 2029 v/ førsteamanuensis UiB: Knut Hidle
Presentasjon av Scenarier 2029. Arbeidet er i utgangspunktet fokusert på
Kristiansandsregionen. Mye av arbeidet har stor overføringsverdi til hele Agderregionen. Hidle fokuserte mye på betydningen av det regionale lederskapet og
mulighetene som ligger i å samordne valg og retning for regional utvikling.
Drøfting:
Hvilken overføringsverdi har scenariemetodikken til PSG sitt arbeid med oppfølging av
Regionplan Agder 2020?
Innspill som fremkom i møtet
Scenariemetodikk kan være hensiktsmessig for å løfte perspektivene, jobbe målrettet
og systematisk. Hidle presiserte at man ikke automatisk kan generalisere
Kristiansandområdet til å omfatte hele Agder. I forhold til levekår og andre utfordringer

er det både geografisk forskjeller mellom kommuner og generelt mellom bykommuner
og kommuner i de indre distriktene.
Konklusjon og videre arbeid
PSG tar presentasjonen til orientering og vil vurdere behov for å benytte
scenariemetodikk i det videre oppfølgingsarbeidet.
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Hovedtema: Fra plan til politiske toppsaker:
Tine Sundtoft innledet saken:
Presentasjon av justert struktur for oppfølging av Regionplanen:
Rådmannsgruppen er det administrative organet for samordning av arbeidet.
Regionrådslederne tiltrer rådmannsgruppen med observatørstatus. Dette for å styrke
forankring opp mot regionrådene og ut til kommunene. Sekretariatet i sin nåværende
form avvikles med virking fra 010113. Fylkeskomunenes rolle i oppfølgingsarbeidet
styrkes.
Presentasjon av strategiske notat
• Klima: Grønt batteri v/ Trond S. Kristiansen, VAF
• Likestilling som regional kraft v/ Helle Ingeborg Mellingen, prosjektleder: Likestilling
som regional kraft
• Kommunikasjon v/ Ola Olsbu, AAFK.
• Det gode livet: Agder for alle: Tidlig innsats v/Grete Sjøholt, Kristiansand kommune.
Drøfting: Politiske toppsaker:
Hva skal Regionplan Agder måles på i 2020 og hvilke toppsaker skal PSG gripe fatt i?
Prioriteringen bør ha et perspektiv der Agders utfordringer skal løses og være
partipolitisk nøytral. PSG bør ha en tydeligere rolle i prosessen med RUP- Agder før
administrasjonen legger frem sin innstilling til fylkestinget. Det er viktig at PSG bruker
sitt mandat til å få seg fremlagt aktuelle saker i regionen og som har relevans for
oppfølging av Regionplanen. Eksempler som fremkom her var:
• Fusjonen UiA og Høgskolen i Telemark
• Prosessen omkring Agder energi
• Utviklingsplan til SSHF
Vedtak:
•

•
•

PSG skal, i alt sitt arbeid, ha hovedfokus på å løse levekår- og
likestillingsutfordringen i Agder.
o Metodsik er dette en utfordring da det i dag ikke foreligger klare
måleindikatorer som vi kan følge utviklingen på. Prosjektet felles statistikk
og analyseportal for Agder skal samordne regionale data/score mot
nasjonale markører/indeks og synliggjøre trender og resultater på regionalt
og lokalt nivå.
PSG skal drøfte aktuelle regionale saker som kan ha relevans for måloppnåelse av
Regionplanen
PSG skal drøfte RUP Agder før administrasjonen legger frem sin innstilling for
fylkestingene

I første planperiode skal PSG prioritere følgende innsatsområder i arbeidet med å
styrke likestilling og levekårsutfordringene:

1. Et sammenhengende utdanningsløp
a. I første omgang fra barnehage til videregående skole
b. I neste omgang utvidet til å omfatte høyere utdanning på
Universitet/høgskole
c. Både a og b skal ha fokus på et styrket samarbeidet med
næringslivet/arbeidslivet
2. Kommunikasjon
a. Regional transportplan som omfatter veg, bane, havn og fly.
3. Grønt batteri
a. Med fokus på klima, næring og kompetanse
Dette legges til grunn for handlingsprogram 2013- 14 som legges frem for felles
fylkesting i februar 2013
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Årsplan 2013
Følgende møteplan ble vedtatt:
05. februar: kl- 12.00 – 16.00 i Kristiansand
18. mars: kl. 10.00 – 15.00, sted avklares
27. mai: kl. 10.00 – 15.00, sted avklares
23. sept. kl. 10.00 – 15.00, sted avklares
11. nov. Kl. 10.00 – 15.00, sted avklares
Det sendes innkalling til møtene i outlook
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Innspill saker neste møte
•
•

Utkast handlingsprogram 2013- 14
Fusjonen UiA og Høgskolen i Telemark

Evt
Ingen evt. saker

