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Politisk samordningsgruppe
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Til stede:

Meldt forfall:

30.05.12. kl. 10.00 – ca. 15:00
Buen kulturhus, Mandal
Bjørgulv Sverdrup Lund

Bjørgulv Sverdrup Lund, Terje Damman, Einar Halvorsen, Jan Dukene, Leiv
Rygg, Arne Thomassen, Oddmund Ljosland, Odd Omland, Tellef Inge
Mørland, Toril Runden, Hans Antonsen, Tine Sundtoft, Harald Danielsen
Arvid Grundekjøn, Arvid Grundekjøn, Arild Eielsen, Tor Sommerseth

Sak 18/12

Godkjenning av agenda
Agdenda godkjent u.a.

Sak 19/12

Godkjenning av referat fra forrige møte 060312
Referatet godkjennes u.a.
Det etterspørres hva som er status i forhold til etablering av Oslokontor
for andre regioner. Saken følges opp og besvares på neste møte

Sak 20/12

Dialog med Sørlandet sykehus HF v/administrerende direktør
Jan Roger Olsen og nestleder i styret, Camilla Dunsæd ( felles
med fylkesstyret i KS)
Administrerende Direktør ved SSHF, Jan Roger Olsen orienterte om
prosess for etablert strategiprosesss. Det vises til at det er en omfattende
og bred prosess som involverer fagmiljøene ved sykehuset og som tar
hensyn til nasjonale og regionale føringer. Balansen i en strategiplan er å
sikre forutsigbarhet og at strategiske vegvalg besluttes av styret.
Videre gikk direktøren gjennom økonomiske rammer og legger til grunn
av dagens sykehusstruktur som omfatter tre sykehus videreføres. Det
presiseres at det legges klare kvalitetskrav fra Helse Sør-øst. Dette
innebærer krav til volum/antall kirurgiske inngrep per diagnose for å
fortsatt kunne utføre småskalainngrep. Det legges videre krav til at slike
inngrep skal utføres og samles i et sykehus. I tillegg kreves det et
minstevolum inngrep per kirurg. Ut fra dette er det kritisk viktig for
sykehuset å utnytte den samlende kompetanse og bidra til å videreutvikle
kompetente kirugiske team samt bidra til å fortsatt rekruttere kompetanse
til et samlet SSHF.
Det gis en kort redegjørelse for den debatterte saken om robotgaven.
Direktørens klare holdning her er en positiv holdning til gaver men
premissene må ligge innefor de rammer og den strategi sykehuset har
valgt. Størrelsen på en gave er i så måte av mindre betydning.
Sørlandet sykehus leverer av de beste i landet både på kvalitet og
kostnadseffektivitet. Dette er viktig å få frem men det er vanskelig for
befokningen oppfatte dette ut fra det mediaskapte bildet om sykehuset
som i hovedsak er opptatt av konfliktstoff. Også sykehuset i Arendal
produserer og leverer kvalitet på et nivå som det aldri har gjort før og
dette budskapet er vanskelig å få frem til befolkningen. Det har aldri vært
så mange innleggelser og pasientkonsultasjoner ved sykehuset i Arendal
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som det er nå. Mange store pasientstrømmer er snudd østover,
eksmepler er PCI. Senteret og en rekke kirurgiske inngrep. Det siste nye
er fedmekirurgi som allerede har startet opp i Arendal.
Nestleder i Styret Camilla Dunsæd valgte å utfordre politikerne på hva
som skal til for at regionen som helhet stiller seg bak og samles om å
utrykke en stolthet over alle de gode resultatene som gis til regionens
befolkning.
Denne utfordringen ble besvart med at det nå er viktig at alle tar et ansvar
for å støtte opp om SSHF og at det blir viktig å være bevisst på å unngå å
kommentere unødvendig gjennom media. Jan Roger Olsen presiserer at
det er en utfordring å finne en god balanse der ansatte skal få uttale seg
til media men unngå at enkeltpersoner og da spesielt leger uttaler seg på
tvers av hva man har blitt enige om basert på prosesser med fagmiljø og
tillitsvalgte. Det er startet en prosess der tillitsvalgte deltar for å utforme
rutiner og kjøreregler for hvordan ansatte bruker media til å fremme egne
synspunkt. Det er nå en modenhet i organisasjonen til å gripe fatt i denne
problematikken.
Vedtak om videre prosess for oppfølging:
PSG ønsker en videre konstruktiv dialog med sykehusledelsen med det
formål å bidra til et helhetlig bilde av utfordringene for Sørlandet sykehus
HF.
Lunsjmøte:

Under lunsjen: – Innspill fra politi og lensmannsetaten ved Yngve Carlson
(felles med fylkesstyret KS)

Sak 21/12

Oppfølging av sak 12/12 Videreføring av 10 års- satsingen for
likestilling på Agder
Leder av rådmannsgruppen Tine Sundtoft orienterite om innstillingen som
skal behandles i begge fylkesutvalg- og ting i juni.
Oppsummert så legges følgende forslag frem til behandling:
1. Evalueringsrapporten fra Østlandsforskning " frie og likestilte
valg?" tas til etteretning
2. 10- årssatsingen for likestilling på Agder videreføres og styrkes
ved at:
a. I forbindelse med regional planstrategi, tas det sikte på å
utarbeide en regionalplan for likestillingog mangfold i Agder
b. Det etableres en likestillingsallianse
c. Samarbeidet med "Senter for likestilling" v/ Uia videreføres
d. Arbeidet i nettverket " Agder for alle" videreføres
3. Det etableres et treårig prosjekt, " Likestilling som regional kraft"
med en prosjektstilling.
4. Budsjettet for videreføring av ti- års satsingen innarbeides i "
Regionalt utviklingsprogram for Agder" ( RUP Agder), og
behandles på vanlig måte i årsbudsjettene.
Vedtak og videre oppfølging
PSG stiller seg bak fylkesrådmennenes forslag til videre arbeid med
likestilling og mangfold og vil ha denne saken på agendaen videre. Det
blir nødvendig å sikre en videre lokal forankring både administrativt og
politisk og å holde et kontinuerlig trykk på arbeidet med likestilling i

regionen.
Til neste møte skal alle medlemmer av PSG ha med seg et konkret tiltak i
forhold til likestilling
Sak 22/12

Orientering om status fra arbeidet i veiaksjonen v/Ola Olsbu
Vedtak og videre oppfølging:
PSG stiller seg bak høringsuttalelsene og vil følge opp arbeidet i nært
samarbeid med SSL, sentrale politikere og aktuelle aktører. PSG
representantene, som var oppnevnt til ad- hoc utvalget, viderefører sitt
arbeid.
I forbindelse med regional planstrategi ber PSG administrasjonene om
forslag til organisering, framdrift og planprogram for regional transportplan
innen veg, bane, havn og luft. Saken fremmes for fylkestingene for
endelig godkjenning.

Sak 23/12

Klima: Høye mål lave utslipp v/ Odd Omland
Odd Omland gjør rede for planer og muligheter ved å løfte arbeidet med Grønt batteri
opp på et regionalt nivå. Arbeidet har et stort potensiale som vil kunne få positive
ringsvirkninger for næringslivsliv, kompetansenivå og klima.
Vedtak og videre oppfølging
PSG tar orienteringen til etterretning og vil følge opp intensjonenen i fremstillingen.
Det vurderes om prosjekt Grønt batteri skal være en av topp 5 sakene til PSG.
Saken følges opp på neste møte under hovedsak om regional næringsutvikling.
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Presentasjon av Sørlandsutvalget ved rektor UiA, Torunn Lauvdal
Vedtak og videre oppfølging:
PSG ønsker en videre dialog med Sørlandsutvalget i forhold til oppfølging av
Regionplanen

Sak 25/12

Status topp 5 listen
Orientering om status ved Inger Holen
Vedtak
PSG ser det naturlig at Topp 5 listen utgjør grunnstammen i
handlingsplanen for oppfølging av Regionplan Agder 2020 i 2013- 2014
Saken følges opp på neste møte

Sak 26/12

Hovedtema og plassering av neste møte
Vedtak
• Næringsutvikling i regionen
Det er her ønskelig med et bredt fokus og se næringsutvikling både i
forhold til de store næringsklyngene, koble inn primærnæringene opp
mot turisme og arbeidet videre med Grønt batteri.
• Videre arbeid med likestilling
• Topp 5 listen
• Neste møte 20. September legges til Åseral
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Evt.
Tine Sundtoft orienterte om at begge fylkeskommunene hadde sagt ja til
å bidra finansielt til et seminar sammen med Eyde-nettverket. Eydenettverket har arbeidet strategisk med samfunnsansvar med vekt på
globale ressursutfordringer som driver for fremtidig konkurraansekraft.
Seminaret arrangeres 16. august kl 9-12 i forbindelse med Arendalsuka.
Temaet er "Vision 2050- regionplan 2020- politisk
strategiseminar". Medlemmene i PSG bes holde av dagen
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