Innkalling
Politisk samordningsgruppe
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:
Møtedeltakere:

Sak
01/14

Sak
02/14

13.02.14 kl. 10.00 – 14.00
Kristiansand, Scandic hotell
Bjørgulv Sverdrup Lund
Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar Halvorsen, Jan
Dukene, Oddmund Ljosland, Tellef Inge, Mørland, Aase Severinsen,
Jonny Liland, Hans Antonsen, Tarald Myrum, Arild Eielsen, Kristin
Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen.

Godkjenning av Innkalling og agdenda

Bjørgulv
S. Lund

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 11.11.13, vedlegg

Bjørgulv
S. Lund

Forslag til vedtak
Referat godkjennes u.a.

Sak
03/14

Nasjonal transportplan og Regional transportplan i Agder

Hva må til for at vegnettet, jernbane, havnekapasitet og luftfart bidrar til reell
regional vekst?





Kort innledning
o v/ Bjørgulv Sverdrup Lund
Hvilke forventninger har Kristiansandsregionen til RTP?
o v/ Arvid Grundekjøn
Status og utfordringer ved pågående prosjekt/arbeid
o v/ Ola Olsbu og Vidar Ose
Regional strategi for trafikksikkerhet v/ Egil Strømme

PSG drøfter:
 Hvilke forventninger har vi til arbeidet?
 Hva er vi enige om på overordnet nivå?
o Vegnettet
o Fra Sørlandsbanen til Sørvestbanen
o Utpekt havn; Hvilke muligheter gir det?
o Hva gjøres for å styrke Kjevik som regionens hovedflyplass
o Kollektivtransport som effektivt virkemiddel til økt mobilitet og
fleksibilitet
 Hvordan skal PSG arbeide underveis og hvordan mobilisere ved definerte
milepæler?
 Hvordan samarbeide med sørlandsbenken og nasjonale myndigheter

Foreløpig konklusjon og videre arbeid
• PSG er regionens viktigste politiske arena for å samordne regionens behov
 Arbeidet med NTP og RTP skal prioriteres
 PSG skal bidra til å peke ut regionens prioriteringer og samordne
forventninger til et felles samferdselsløft.
 Arbeidet med å mobilisere skal skje i nær dialog med fagmyndigheter
innenfor veg, bane, havn og luft, næringslivsorganisasjoner og
interesseorganisasjoner.
11.45

Lunsj

Sak
04/14

Status oppfølging rapport fra Sørlandsutvalget

Bjørgulv
S. Lund

Saken presenteres i møtet
Sak
05/14

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Bjørgulv
S. Lund

Kort innledning ved prosjektleder Manuel Birnbrich,
PSG drøfter regionale forventninger og innspill til planen
Forslag til vedtak:

Sak
06/14
Sak
07/14

Sak
08/14

Orienteringssaker:
Plassering og saker til neste møte



Neste møte er 3. April UiA Grimstad:
Forslag til saker:
o Oppfølging RTP
o Oppfølging klimaverksted: PSG peker ut retning på aktuelle
klimaområder
o Prosess for samarbeid mellom UiA og Høgskolen i Telemark
o Mobilisering for økt kvinneandel i kommunestyrene ved
kommunevalget 2015, hvordan gjør vi det?

Evt.

Bjørgulv
S. Lund

vedlegg

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

Meldt forfall:

11.11.13.
Kristiansand, Odderøya, Grønt senter
Inger N. Holen
Bjørgulv Sverdrup Lund
Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar Halvorsen, Jan
Dukene, Oddmund Ljosland, Tellef Inge Mørland, Arne Thomassen,
Jonny Liland, Hans Antonsen, Tarald Myrum, Kristin Tofte Andresen,
Tor Sommerseth, Harald Danielsen.
Leiv Rygg, Arild Eielsen

Del 1

Politisk verksted Klima kl. 12.00 – 15.00

Sak
35/13

PSG er premissgiverleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem
målområder, vertskap for viktige politiske diskusjoner og pådriver for å løfte
politiske toppsaker regionalt og nasjonalt.
I henhold til handlingsprogram for oppfølging av Regionplanen har faggruppe
Klima tatt initiativet til å arrangere et politisk verksted på utvalgte tema innenfor
klimaområdet .
Plenum: Innledning v/Svein Tveitdal:
1. Klimastatus med kjapp oppsummering av siste rapport fra FN`s klimapanel
2. Betydningen av lokale og regionale initiativ og handlinger.
3. Det regionale handlingsrommet med spesiell vekt på de utvalgte tema, og
eksempel fra inn og utland.
Gruppediskusjoner
1. Hvilken makt har politikerne når det gjelder klimavennlige offentlige
innkjøp?
Einar Halvorsen presenterte gruppens arbeid
Langsiktig mål:
 Alle kommunene på Agder er klimanøytrale innen 2020
Kortsiktig mål:
 Arbeide med optimalisering og standardisering
 Innkjøpssamarbeid omkring "Grønne innkjøp"
Gruppen oppsummerte mulighetene slik:
Dette krever kompetanse i alle ledd og merverdien kan oppnås uten
merarbeid
Det er viktig å vise til at Grønne investeringer kan gi gevinster og
økonomisk om man ser lengre enn et budsjettår.

Bjørgulv
S. Lund

2. Hvilken betydning skal solenergi ha i Agder?
Hans Antonsen presenterte gruppens arbeid
Langsiktig mål:
 Forbedre najonale rammevilkår
 Få opp et pilotprosjekt omkring et begrenset boligkonsept som i
neste fase rulles ut til en hel bydel. Agder går foran!
Kortsiktig mål:
 Det etableres lik praksis i Agder der saksbehandling gjør det enkelre
for privatpersoner å montere solcelleløsninger ( se til Tyskland hvor
dette kan kjøpes på Ikea)
Gruppen oppsummerte mulighetene slik:
Agder har store muligheter når det gjelder sol. Det er viktig å utfordre
prosessindustrien til å se på nye markeder. Dette både for å omstille seg
på nye løsninger men også for å kunne bidra til økt grad av fornybar
energi. Også fagmiljøer ved UiA bør utfordres.
3. Hvilke ambisjoner bør Agder ha på området ladeinfrastruktur for el- bilisme?
Toril Runden presenterte gruppens arbeid
Langsiktig mål:
 Ladeinfrastruktur skal ikke begrense el- bilbruk i Agder
Kortsiktig mål:
 Det etableres en overordnet plan for hurtigladestasjoner østover,
vestover og i hovedfartsvegene i de indre distriktene RV-9 og RV42
Gruppen oppsummerte mulighetene slik:
Det var en engasjert gruppe med god diskusjon. El- bilismen i Agder har
tatt helt av. Dette er veldig positivt. Det å legge til rette for at el.
Bilismen blir et reelt alternativ krever at det legges til rette for en god
infrastruktur. Det at de ulike bilmekene har unike ladesystemer krever at
det jobbes med å få på plass type flexiløsninger raskt.
4. Klima versus Natur?
Jan Dukene presenterte gruppens arbeid
Langsiktig mål:
 Minst mulig arealbruk per klimagevinst.
Gruppen oppsummerte mulighetene slik:
Det var et stort engasjement i gruppen. Nett og utenlandskabler er en
forutsetning. Når det gjelder vindmøller er Norge i samme vindbelte som
Europa. Dette må legges til grunn i videre diskusjoner. PSG må jobbe
aktivt for nye nasjonale rammevilkår- les beskatning.
Foreløpig konklusjon og videre oppfølging:
Innspill fra gruppediskusjonene inngår i artikler til nyhetsbrevet
"Regionplannytt" som sendes ut ca. 1. Desember.
Klimagruppen fremmer sak for PSG med bakgrunn i gruppefremleggene. PSG vil
så diskutere hvilken posisjon Agder bør ta i forhold til klimatiltak. PSG vil drøfte
temaet i et langsiktig samfunnsperspektiv. Saken settes opp på neste møte.

Sak
36/13

Godkjenning av agenda

Bjørgulv
S. Lund

Vedtak:
Agenda godkjennes u.a.

Sak
37/13

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 230913
Vedtak:



Sak
38/13

Bjørgulv
S. Lund

Referatet godkjennes u.a.
Oppfølging sak 30/13: Det sendes ut et brev til alle kommunene
vedrørende etablering av Agdermodellen for likestilling. Brevet ble
signert av Bjørgulv S. Lund og Toril Runden på vegen av PSG.

Status arbeid med innsatsområdet: Et sammenhengende
utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole
v/ Arly Hauge, fylkesutdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune og leder av
faggruppe utdanning
Hauge peker på at det kan se ut som om vedtak i PSG -møtet 18.03 sak 15/13
er forankret tilfeldig i Agderkommunene. Hauge etterlyser også hvor den
politiske debatten om innhold og kvalitet er. Det kan se ut til at den politiske
debatten i Agder er begrenset til kun å omhandle skolestruktur og opprop mot
skolenedleggelser.
Vedtaket i sak 15/13:
1. PSG slutter seg til anbefalingen i strategisk notat utarbeidet av
skoleeierforum. Anbefalingene inngår i handlingsprogram Regionplan Agder
2020
2. PSG anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune i Agder forankrer
anbefalingene gjennom politiske vedtak
3. PSG vil være en pådriver for å fremskaffe gode resultater i hele
utdanningsløpet ved å sette utdanningstema jevnlig på dagsorden.
4. Det legges frem halvårlige rapporteringer for PSG
Diskusjon:
Hvordan kan PSG arbeide for å bidra til å realisere målene for et
sammenhengende utdanningsløp i Agder?
Momenter som fremkom i saken:





Det å fokusere på innhold og kvalitet i skolen er komplekst
Å motstå presset fra innbyggerne når det gjelder kampen om å bevare
eksisterende skoler krever tydelig tale på mange nivå
Viktig å lære av de beste; her trekkes Bygland og Lyngdal kommuner
frem.
Hva er det viktigste vi politikere og ordførere kan gjøre?
o Det å ha fokus helt fra barnehagenivå er viktig
o Det gjøres mye bra i skolen i dag
o Det å sette ambisiøse lokale mål ut over nasjonalt
gjennomsnittsnivå er nødvendig
o Ordførere og sentrale ledere bør besøke skoler og skoleledere
og høre med dem hvor skoen trykker

Bjørgulv
S. Lund

o

Det å snu fokus fra politikere og skoledere til innbyggerne kan
være en veg å gå. Foreldrene er viktige når endringer skal
gjennomføres i skolen.

Vedtak:
PSG følger opp vedtak i sak 15/13 og tar en regional pådriverrolle for å utvikle
et sammenhengende utdanningsløp i Agder gjennom:
 Å bidra til at innhold og kvalitet i hele utdanningsløpet fra barnehage til
og med videregående skole settes på agendaen i aktuelle politiske
arenaer
 At fylkeskommunene i sin rolle som regional utviklingsaktør bruke
aktuelle arenaer, planer og avtaler til å stadfeste fokus på kvalitet i et
sammenhengende utdanningsløp.
 At alle medlemmer i PSG tar et særskilt ansvar for påpeke betydningen
av satsingsområdet i sin kommune/region
 Å initiere og å delta aktivt i debatt gjennom kronikker i pressen m.m.
 Å arrangere politisk verksted med tema: Skole, oppvekst og levekår
Sak
39/13

Sak
40/13

Sak
41/13

Orienteringssaker:


Fylkesrådmann i Aust Agder fylkeskommune, Arild Eielsen har overtatt
ledervervet i rådmannsgruppen etter at Tine Sundtoft ble statsråd.
o Konstituerende fylkesrådmann i Vest Agder, Kristin Tofte Andresen
ønskes velkommen.
 Grunnet endrede føringer i fremlagt revidert statsbudsjett på posten
regionalutviklingsmidler kan det være noe usikkerhet omkring RUP- Agder.
 Status regionale planer v/ Kenneth Andresen
o Kort orientering om status regionale planer der begge
fylkeskommunene samarbeider.
Møteplan 2014:
Vedtak:
Det legges opp til 5 møter i PSG 2014.
Dette er : 13. februar, 3. April, 12. Juni, 23. September, 20. November
Møtested avklares. Det sendes ut innkalling til alle møtene via Outlook.
Plassering og saker til neste møte
Neste møte er 13. Februar. Dette møtet legges til Kristiansand grunnet flere
tilstøtende arrangement.

Bjørgulv
S. Lund

Bjørgulv
S. Lund

Bjørgulv
S. Lund

