LINDESNESRÅDET
REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:
Møtedeltakere:
Lindesnesrådet:

Øvrige deltakere:

Forfall:
Lindesnesrådet:
Øvrige deltakere:

Lindesnesrådet
Buen kulturhus, Elvesalen
fredag 15.2.2013
09:00 – 12:30

Ordfører i Audnedal
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Åseral

Tønnes Seland
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen
Helge Sandåker
Oddmund Ljosland

I tillegg fra Audnedal
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Marnardal
I tillegg fra Åseral
Rådmann i Audnedal
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Marnardal
Rådmann i Åseral
Prosjektleder samhandl.ref.
Dagl. leder Lindesnesregionen

Reidun Bakken
Anita Christensen (vara for Svein Lysestøl)
Doris Tjelland Håland
Kari Røynlid
Kjell Olav Hæåk
Rune Stokke
Hans Stusvik
Kjell Gunnar Olsen
Unn – Christin K. Melby (sak LR-05/2013)
Dagfinn Lauvsland

Fylkesordfører i Vest-Agder
Fylkesrådmann i Vest-Agder
I tillegg fra Mandal
Rådmann i Mandal

Terje Damman
Tine Sundtoft
Sven Seljom
Knut Sæther

Åseral 16.2.2013
Oddmund Ljosland (sign.)
Leder av Lindesnesrådet
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LR-01/2013 – MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 23. NOVEMBER 2012
Vedlegg

-

Protokoll fra møtet 23.11.2012

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Protokoll for møte 23.11.2012 godkjennes med følgende endringer/tillegg
---*--Saken ble uteglemt, men vil bli behandlet i neste møte i rådet.

LR-02/2013 – VEDTEKTER FOR LINDESNESREGIONEN
Vedlegg
-

Notat: Lindesnesregionen – revisjon av vedtektene – notat i etterkant av Ordførermøte 25.1.2013 og
1.2.2013 (inkl. Forslag til nye vedtekter for Lindesnesregionen).
Utskrift av sak behandlet i Rådmannsutvalget 8.2.2013: LR-RMU-03/2013 – Vedtekter for
Lindesnesregionen

Bakgrunn
Lindesnesrådet ønsker å revidere vedtektene for Lindesnesregionen og har gitt føringer utformingen av disse.
I møte 23.11.2012 fikk rådsleder og daglig leder i oppdrag å utforme vedtektene basert på drøftinger i rådet. I
etterkant er også leder av rådmannsutvalget blitt involvert.
I møte 10.1.2013 presenterte rådsleder og leder av rådmannsutvalget forslag til vedtekter for avtroppende og
påtroppende daglig leder av Lindesnesregionen. Forslaget ble drøftet og forslag til endringer framkom.
I ordførermøte 25.1.2013 ble forslaget som var utarbeidet av rådsleder og leder av rådmannsutvalget framlagt for
rådet. Kommentarer i forhold til endringer som ble foreslått i møtet 10.1.2013 ble kommentert muntlig.
Ordførermøtet gav sine innspill til forslaget til vedtekter, og påtroppende daglig leder påtok seg, i samarbeid med
avtroppende daglig leder, å oppdatere forslaget til vedtekter i tråd med Ordførermøtets føringer. Et oppdatert
forslag til vedtekter ble framlagt for Ordførermøtet 1.2.2013, og noen endringer ble foretatt.
8.1.2013 behandlet Rådmannsutvalget saken og gav sine kommentarer og innspill til saken. Slik det framgår av
referatet mener Rådmannsutvalgets prosessen og forarbeide i forbindelse med utformingen av nye vedtekter har
vært mangelfull. Rådmannsutvalget mener likevel at forslaget til nye vedtekter på flere punkter er en forbedring i
forhold til gjeldende vedtekter, og har for øvrig gitt sine innspill til forslaget.

Saken
Daglig leder mener at det er 2 aktuelle behandlingsmåter av denne saken slik den har utviklet seg, enten
a) Realitetsbehandle saken og vedta nye vedtekter for Lindesnesregionen.
eller
b) Fastsette en prosess for videre arbeid med utforming av vedtektene.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet til behandling uten forslag til vedtak.
---*--Saken ble drøftet.
Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Realitetsbehandling av forslag til nye vedtekter utsettes til en evaluering av Lindesnesregionen er
foretatt. Lindesnesrådet ber leder av rådet, Rådmannsutvalget og daglig leder om å utarbeide en
skisse for evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen. Skissen presenteres for Rådet
22. mars for evt. justering. Samme aktører bes deretter om å gjennomføre evaluering og
presentere resultatene for Rådet i møte 24. mai.
Lindesnesrådet er innforstått med at evalueringen kan innebære at forslaget til nye vedtekter kan
bli endret som en konsekvens av evalueringen.
For det videre arbeidet i Rådet inviteres hver kommune til å stille med en ekstra deltaker med
møte og talerett.

LR-03/2013 – ORIENTERINGSSAK: EKOMMUNESTRATEGI-PROSJ. I DET DIGITALE VESTRE AGDER
Vedlegg
-

Styringsgruppa i DDVs forslag til saksutredning overfor kommunestyrene (behandlet i
Styringsgruppa 18.1.2013)
På prosjektets nettsider er bl.a. følgende sentrale dokumenter tilgjengelige:
o
o
o
o
o

DDV eKommunestrategi – Styringsgruppas innstilling
DDV eKommunestrategi – vedlegg 1 – 4
Samarbeidsavtale DDV
Vedtekter for DDV Drift
Vedtekter for DDV Strategi

(Nettadresse: http://ddv.ekommuner.no, se artikkelen «Enighet om videre veivalg!»
Saken
Samtlige kommunestyrer i regionen skal i løpet av våren behandle sak vedr. eKommunestrategiprosjektet i Det Digitale Vestre Agder. Dette prosjektet har til nå hovedsakelig vært behandlet
administrativt, og det er ønske fra prosjektet å gi politikerne i Lindesnesrådet informasjon om prosjektet
og forslaget som foreligger.
Prosjektleder i DDV Dagfinn Lauvsland orienterte om prosjektet.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og orienteringen ble tatt til etterretning.
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LR-04/2013 – MØTEPLAN 2013 (REVISJON)
Vedlegg
-

(Forslag til) Møteplan for Lindesnesregionen 2013

Saken
I sak PS 13/12 Møteplan 2013 fastsatte Lindesnesrådet møteplan for 2013. I etterkant har det vist seg
behov for noe justering av planen.
Vedtak
Lindesnesregionen fattet følgende enstemmige vedtak:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2013 etter følgende møteplan:
-

fredag 22. mars
fredag 24. mai
fredag 21. juni
fredag 27. september
fredag 1. november
fredag 6. desember

LR-05/2013 – ORIENTERINGSSAK: DØGNTILBUD ØYEBLIKKELIG HJELP I LINDESNESREGIONEN
(Denne saken ble tatt opp i tillegg til de sakene som var varslet i innkallingen.)
Lindesnesrådet gjorde den 15.06.12 følgende vedtak i sak PS 5/12 Døgntilbud øyeblikkelig hjelp i
Lindesnesregionen:
Lindesnesrådet anbefaler kommunene å slutte opp om det utredningsarbeid som skal anbefale
hvordan kommunene i regionen kan løse de krav som stilles i forbindelse med at det innføres en
plikt om øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene.
Det forutsettes at rådet holdes løpende orientert i prosjektperioden.
I tråd med dette vedtaket orienterte prosjektleder Unn – Christin K. Melby om det planleggings- og
utredningsarbeidet som pågår i regi av Helsenettverket i regionen.
Ny veileder fra Helsedirektoratet (januar 2013) viser at det planlagte tilbudet i regionen er i tråd med de
retningslinjene direktoratet har. Tilsvarende er signaler fra Sørlandets sykehus at det planlagte tilbudet
også kan godkjennes derfra.
Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp i Lindesnesregionen omfatter totalt 4 senger med maksimal liggetid
på 72 timer. Tilbudet skal erstatte det tilbudet som i dag gis av Sørlandets sykehus. Tilbudet som
planlegges forutsetter bl.a. samlokalisering med Legevakten i Mandal.
Det arbeides nå konkret med utredninger i forhold til bl.a. organisering og økonomi. Lindesnesrådet vil
bli orientert så snart en har mer gjennomarbeidede planer.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og orienteringen ble tatt til etterretning.
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LR-06/2013 – EVENTUELT
Det var ikke saker til behandling under eventuelt.
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