LINDESNESRÅDET
REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 21.6.13 i sak LR-22/2013)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Audnedal rådhus, kommunestyresalen
Fredag 24.5.2013
9.00 – 11.45

Deltakere:

Ordfører i Audnedal
Varaordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Åseral
I tillegg fra Audnedal
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Åseral

Tønnes Seland
Per Olav Skutle (vara for ordfører Janne
Fardal Kristoffersen)
Tore Askildsen
Helge Sandåker
Oddmund Ljosland (leder)
Reidun Bakken
Svein Lysestøl
Hannah Dybesland
Kari Røynlid

Rådmann i Audnedal
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Mandal
Kommunalsjef i Marnardal
Rådmann i Åseral

Kjell Olav Hæåk
Rune Stokke
Knut Sæther
Kjell Rune Olsen (vara for Hans Stusvik)
Kjell Gunnar Olsen

Fylkesordfører i Vest-Agder
Fylkesrådmann i Vest-Agder

Terje Damman
Kenneth Andresen (vara for Tine Sundtoft)

Daglig leder Lindesnesregionen

Dagfinn Lauvsland

Deltakere
enkeltsaker:

Lindesnesregionen Næringshage
Fagopplæring Sør
Prosj.leder Samhandlingsreformen
Kommunalsjef i Mandal

Hilde Elisabeth Tallaksen (sak LR-21/2013)
Odd-Inge Johannessen (sak LR-21/2013)
Unn - Christin K. Melby (sak LR-17/2013)
Heidi Henanger Haven (sak LR-17/2013)

Forfall:

Ordfører i Lindesnes
Rådmann i Marnardal
Tilleggsrepresentant Marnardal

Janne Fardal Kristoffersen
Hans Stusvik
Doris Tjelland Håland

Marnardal 24.5.2013
Dagfinn Lauvsland (sign.)
Daglig leder i Lindesnesregionen
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LR-15/2013 – MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 22. MARS 2013
Vedlegg


Protokoll fra møtet 22.3.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Protokoll for møte 22.3.2013 godkjennes med følgende endringer/tillegg:
---*--Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Protokoll for møte 22.3.2013 godkjennes.

LR-16/2013 – REFERATSAKER
Vedlegg




Referat fra møte i Prosjektarbeidsgruppa Unge uføre i Lindesnesregionen 24.4
Agenda for seminaret Industri & Fremtid 4. juni (Lindesnesregionen er medarrangør).
Kommunebarometeret 2013: Lindesnesregionen: en forbausende tjenesteproduksjon i forhold til de
økonomiske rammene.

LR-17/2013 – LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE SENTER - LRMS
Vedlegg



Utredningsgruppas rapport m/vedlegg (eget pdf-dokument)
Utkast til saksutredning for kommunestyrene

Jfr. også:
- Sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 22.3.13: LR-11/2013 – Døgntilbud øyeblikkelig hjelp i
Lindesnesregionen mv.
Om saken
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I sak LR-11/2013 bestemte Lindesnesrådet at LRMS skulle utredes, og gav en del føringer for
utredningsarbeidet. Utredningens rapport foreligger nå, og det henvises til den for nærmere
opplysninger om mandat og premisser for utredningen.
Utredningen har avdekket forhold av økonomisk og praktisk art som ikke var kjente når Lindesnesrådet
gav Utredningsgruppa sitt oppdrag. Når rådet nå får saken til behandling, må det tas stilling til bl.a. om
samarbeidet innen LRMS skal gjennomføres som utredet/foreslått, på hvilket tidspunkt samarbeidet evt.
skal være i drift, samt evt. endringer av vedtekter og samarbeidsavtale.
Det vil være det enkelte kommunestyre som må vedta deltakelse i samarbeidet og
vedtekter/samarbeidsavtale i den forbindelse. Dersom Lindesnesrådet ønsker å etablere samarbeidet
som anbefalt i utredningen (evt. etter justeringer), vil vedtaket fra Lindesnesrådet innebære en
anbefaling til kommunestyrene om dette.
Saken
Det henvises til Utredningsgruppas rapport når det gjelder juridisk og praktisk organisering, økonomiske
forhold, mv. Et par forhold fortjener imidlertid ekstra oppmerksomhet:
Endring av forutsetningene:
Utredningsrapportens kap. 2.3 Endring av forutsetningene i løpet av utredningsarbeidet gjengis i sin
helhet
Lindesnesrådet ble 22. mars informert om hvilke tilskudd kommunene i regionen kunne forvente fra
Helsedirektoratet og fra Sørlandet Sykehus HF (SSHF) ved oppstart innen 2013: Ved oppstart f.eks.
1.11.2013 kunne det forventes et tilskudd i størrelsesorden 2,2 – 3,5 mill. kroner avhengig av
beregningsmåten direktoratet og SSHF la til grunn. Selv om det ville være kostnader forbundet med 2 mnd.
drift, ville det likevel være et vesentlig beløp til disposisjon ut over driftskostnadene. Dette var en av
grunnene til at arbeidet med denne utredningen ble påskyndet.
Forventningene om tilskudd i 2013 hadde sin bakgrunn i at regionen hadde søkt om tilskudd også i 2012,
men uten å få innvilget søknaden. Søknaden ble imidlertid «overført» til 2013, og i e-post fra
helsedirektoratet i september fikk vi beskjed om at vi ville være «… garantert å få tilskudd fra og med
2013».
26. april kom oversikten fra direktoratet over tildelte tilskudd for 2013. Kommunene i vår region var ikke på
den lista. Ved henvendelse til direktoratet ble det opplyst om at det overordnede kriteriet for tilskudd var
oppstartstidspunktet. De kommunene som hadde fått planene godkjent, ble prioritert i forhold til oppstart,
men bare så langt det var budsjettmidler. Og disse midlene rakk altså ikke så langt som til
Lindesnesregionen i november.
Samme dag som beskjeden kom fra Helsedirektoratet kom, kom det også tilbakemelding fra KS i forhold til
drøftinger mellom Helsedepartementet, KS og Husbanken. Spørsmålet som drøftingene omhandlet var
hvilke krav Husbanken stiller for å yte tilskudd til ombygging til rom for kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud (KØH). I dag stiller Husbanken samme krav for slik ombygging, som for tilskudd til rom på
sykehjem. Dette er krav som etter kommunene og KS’ syn er lite relevante i forhold til rom til KØH.
Meldingen fra KS var at departementet hadde avlyste et planlagt møte med Husbanken. Avlysningen så ut
til å ha sammenheng med at det ikke hadde noen hensikt å gjennomføre møtet(!) Dersom dette blir det
endelige resultatet, får det konsekvenser for Mandal kommunes finansiering av nødvendige ombygginger
av Mandal sykehus for KØH.
Utredningsgruppa har imidlertid likevel fortsatt sitt arbeid i henhold til oppdrag og tidsplan. Planlegging av
tilrettelegging av lokalene på Mandal sykehus pågår også for fullt. Begge deler med tanke på oppstart som
planlagt uavhengig av tilskudd.
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Det er vanskelig å akseptere at sentrale myndigheter har en så lite forutsigbar tilrettelegging av en
reform som er pålagt kommunene. Utredningsgruppa har fortsatt sitt arbeid under forutsetning av at
tidligere signaler og løfter fortsatt vil være gjeldende, og saken legges fram for behandling under samme
forutsetning.
Økonomiske beregninger:
De opprinnelige planene for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud var basert på at tilbudet i stor grad
skulle «støtte seg på» tilbud og organisering av Mandal Legevakt. Siden LRMS er tenkt å være et
frittstående, interkommunalt samarbeid, der kommunene deltar noe ulikt i samarbeidet, har
Utredningsgruppa vært opptatt å få fram så realistiske budsjetter som mulig i forhold til samarbeidets 2
hovedoppgaver. Det er også gjort et forsøk på å kvalitetssikre de økonomiske beregningene og
budsjetteten best mulig, og resultatet av dette er totalt sett en økninga av kostnadene.

Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Under forutsetning av at tilskudd for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2013 utbetales
som tidligere angitt, anbefaler Lindesnesrådet kommunene i Lindesnesregionen å delta i
samarbeidet innenfor LRMS.
1. LRMS organiseres slik som angitt i rapporten fra Utredningsgruppa som et
interkommunalt samarbeid etablert med hjemmel i Kommuneloven § 27, og som et
selvstendig rettssubjekt.
2. Etablering, organisering, økonomi og øvrige forhold skal være som angitt i
Utredningsrapporten, men med følgende endringer:
3. Samarbeidsavtale for LRMS skal være som foreslått, men med følgende endringer:
4. Vedtekter for LRMS skal være som foreslått, men med følgende endringer:
5. Det utlyses en navnekonkurranse for samarbeidet.
6. Forslag til saksutredning til kommunestyrene tilpasses dette vedtaket for øvrig.

---*---
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Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Under forutsetning av at tilskudd for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud utbetales,
anbefaler Lindesnesrådet kommunene i Lindesnesregionen å delta i samarbeidet innenfor LRMS,
med målsetting om oppstart 1. november 2013.
1. LRMS organiseres slik som angitt i rapporten fra Utredningsgruppa som et
interkommunalt samarbeid etablert med hjemmel i Kommuneloven § 27, og som et
selvstendig rettssubjekt.
2. Etablering, organisering, økonomifordeling og øvrige forhold skal være som angitt i
Utredningsrapporten.
3. Samarbeidsavtale for LRMS skal være som foreslått, men med følgende endringer:
- Nytt strekpunkt under § 9:
- Inntil videre har kommunene Audnedal og Åseral egen, lokal legevakt og
betaler tilskudd til LRMS i forhold til dette.
4. Vedtekter for LRMS skal være som foreslått, men med følgende endringer:
- Endring av § 6 pkt. c: «… overfor kommunestyrene …» endres til … overfor
kommunene …»
5. Forslag til saksutredning til kommunestyrene tilpasses dette vedtaket for øvrig.
Lindesnesrådet anbefaler kommunene å ha en felles saksframstilling og forslag til vedtak.
---*--Kommentar i forbindelse med utformingen av saksutredningen til kommunestyrene:
I forhold til utkast til forslag til saksutredningen som fulgte som vedlegg til denne saken, bes følgende
presisert/ beskrevet i endelig utkast:



Det bør beskrives nærmere kostnadene i andre legevaktsamarbeid, og da særskilt Legevakten i
Flekkefjord, og en forklaring på evt. høyere kostnader i legevakten.
Det bør beskrives nærmere ordningen med legevakt lokalt (Audnedal og Åseral).

Utkast til saksutredning sendes ut til kommunene så snart som mulig.

LR-18/2013 – EVALUERING AV PROSJEKTET «REGIONAL MUSEUMSFORMIDLER I
LINDESNESREGIONEN»
Vedlegg






Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 28.1.2013: Evaluering av prosjektet «Regional
museumsformidler i Lindesnesregionen»
Møtereferat fra møte 20.11.2012 mellom Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnesregionen.
Sak i fondsstyret for Lindesnesfondet høsten 2009: Regional museumsformidler.
Evaluering i regi av Lindesnesregionens kulturnettverk.
Brev fra Åseral kommune til Vest-Agder fylkeskommune 25.3.13 vedr. Evaluering av prosjektet
«Regional museumsformidler» i Lindesnesregionen.

Nettreferanse
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-

Bloggen Museumsformidling - Livet som regional museumsformidlar i Lindesnesregionen:
http://formidlar.blogspot.no/

Saken
Siden høsten 2010 har det gjennom et samarbeid mellom Vest-Agder-museet, Vest-Agder
fylkeskommune og Lindesnesregionen vært ansatt museumsfortmidler i 100 % stilling med Åseral
kommune som vertskommune. Stilingen er en prosjektstilling med 3 års varighet.
Museumsformidlerens hovedoppgaver er




Å utarbeide tilpassede undervisningsopplegg for skoler og barnehager
Å vitalisere museet
Å formidle vandreutstillinger for å gjøre museet mer aktuelt

Prosjektet er finansiert ved en 50/50 deling av kostnadene mellom Lindesnesregionen og Vest-Agder
fylkeskommune. Regionens andel på kr. 350.000,-/år har vært finansiert gjennom bevilgninger fra
Lindesnesfondet.
Prosjektperioden er slutt i september 2013, og Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativet til en
evaluering av prosjektet i forhold til følgende spørsmål:






Hvilke resultat kom ut av prosjektet
Samsvarte resultatene med prosjektets formål? Jfr. vedlagte bakgrunnsdokumenter,
Var organiseringen av stillingen formålstjenlig? Særlig forholdet mellom arbeidsgiver, vertskommune
og tilskuddsgivere.
Hvilke justeringer bør foretas i en evt. videreføring i prosjektet?
Evt. andre forhold av betydning

Lindesnesregionens Kulturnettverk har tatt initiativet til en evaluering, og kommunene Åseral, Audnedal
og Mandal har gitt sin evaluering til nettverket. Ut over denne evalueringen er det fra Lindesnesregionen
som sådan ikke gjort noen evaluering.
Til orientering vedlegges også Åseral kommunes evaluering sendt direkte til Fylkeskommunen.
Saksgang ved evalueringen
Det er lagt opp til en omfattende prosess for evaluering, og for utarbeidelse av skisse for videreføring av
stillingen. Sett fra Lindesnesregionens side er prosedyren/framdriften slik:
Dato

Forum

Kommentar

17.4

Regionalt kulturforum

De siste evalueringene fra kommunenes kulturansvarlige
er klare.

26.4

Rådmannsutvalget

Uttalelse til sak (i Lindesnesrådet) vedr. evaluering av
ordningen med regional museumsformidler.

23.5

Regionalt kulturforum

Møte mellom Regionalt kulturforum og
fylkeskommunens representanter.

24.5

Lindesnesrådet

Sak: Evaluering av ordningen med regional
museumsformidler.

Fylkeskommunen sender ut samtlige evalueringer til interessentene så snart som mulig etter at
Lindesnesrådet har gitt sin uttalelse, samt fylkeskommunens forslag til videreføring.
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Dato

Forum

Kommentar

30.5 og
3.6

Rådmennene i den enkelte
kommune

Fylkeskommunen har møte med hver enkelt rådmann.

7.6

Rådmannsutvalget

Uttalelse til sak vedr. videreføring av stillingen.

21.6

Lindesnesrådet

Sak vedr. videreføring av stillingen.

Tanken er altså å få inn evalueringer fra de viktigste interessentene innen mai. Basert på evalueringene
kommer fylkeskommunen med en skisse til videreføring av stillingen, Denne skissen kommer til
behandling i Lindesnesrådet i juni.
Rådmannsutvalgets uttalelse
Saken ble lagt fram for Rådmannsutvalget til uttalelse i møte 26.4. Rådmannsutvalget fattet følgende
vedtak:
Evalueringen fra Lindesnesregionens kulturnettverk tas til etterretning.

Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Evalueringen fra Lindesnesregionens Kulturnettverk oversendes Fylkeskommunen som
Lindesnesrådets evaluering.
---*--I møtet ble det utlevert uttalelse fra Lindesnes kommunes medlem i Lindesnesregionens kulturnettverk.
Lindesnesrådet drøftet saken og fattet følgende vedtak:
Evalueringen fra Lindesnesregionens Kulturnettverk inkl. uttalelsen fra Lindesnes kommune
oversendes Fylkeskommunen som Lindesnesrådets evaluering.

LR-19/2013 – STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LINDESNESREGIONEN.
Vedlegg


Innspill til Lindesnesrådet fra Tore Askildsen 9.5.13

Saken
Vedlegget gjør greit rede for saken.
Saken legges fram for Lindesnesrådet til drøfting.
---*--Saken ble drøftet.
Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
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Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen rulleres. Daglig leder gis i oppdrag å foreslå overfor
Lindesnesrådet et opplegg for nødvendig utredings-/prosjektarbeid i den forbindelse.

LR-20/2013 - INTERKOMMUNALT SAMARBEID – STYRING
Fra Janne Fardal Kristoffersen har spilt inn til Lindesnesrådet som aktuelt tema problematikken vedr.
styring av interkommunale samarbeid. Oppsummert er bl.a. følgende problemstillingen:
Kommunene er med i mange interkommunale samarbeid, og effektiv styring av disse bl.a. i forhold til
økonomi kan være utfordrende. En krevende økonomisk situasjon kan f.eks. fordre nedskjæringer i den
enkelte kommune, mens samarbeidene ofte kan videreføre eller utvide driften uavhengig av
eierkommunenes situasjon.
Ofte kan interkommunalt samarbeid gi faktiske besparelser og/eller kvalitetsforbedringer i
tjenesteproduksjonen, men uansett må det være en målsetting å få til en helhetlig styring av all
kommunal virksomhet – enten den er i regi av egen kommune, eller i regi av et interkommunalt
samarbeid.
Rådmannsutvalget drøftet i møte 26.4 problemstillingen og bad daglig leder om å undersøke
mulighetene for å få til et seminar til høsten vedr. styring av interkommunale samarbeid.
Rådmannsutvalget mener at eksterne bør engasjeres for å belyse temaet.
Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting i forhold til hvilke temaer innenfor dette området som
evt. vil være viktige å få belyst.
---*--Saken ble drøftet. Det ble ikke fattet særskilt vedtak i saken, men Lindesnesrådet avventer et evt.
seminar vedr. temaet, gjerne i samarbeid med KS Agder.

LR-21/2013 – ORIENTERINGSSAK - YRKES- OG UTDANNINGSMESSE FOR LINDESNESREGIONEN.
Hilde Elisabeth Tallaksen fra Lindesnesregionen Næringshage og Odd-Inge Johannessen fra Fagopplæring
Sør vil gi en orientering om yrkes- og utdanningsmessen som planlegges gjennomført uke 44/45-2013.
Arrangementskomiteen har startet sitt arbeid, og det er sendt søknad til Lindesnesfondet om tilskudd til
transport og markedsføring. Søknaden vil bli behandlet i førstkommende møte i Fondsstyret; trolig 21.6.
Bakgrunn
Fagopplæring Sør, Mandal Industriforening, Mandal Handel- og Serviceforening, Karriere Lindesnes og
Næringshagen samarbeidet i fjor om en yrkes- og utdanningsmesse for regionens unge og deres foreldre.
Den hadde utgangspunkt i den årlige regionale utdanningsmessen på Mandal Videregående, men dette
var et mye mer omfattende arrangement som også inkluderte presentasjoner av arbeidsliv og regionalt
næringsliv, både gjennom utstillinger og foredrag.
Interessen fra næringslivet gikk over all forventning; over 20 utstillere kom, og de var lette å be. Det var
tydelig at mange hadde behov for å synliggjøre sin bedrifts muligheter ovenfor fremtidig arbeidskraft.
Initiativet til messen kom fra styret i Fagopplæring Sør som opplever ledige læreplasser i regionen og en
sterk konkurranse om kompetansen, både fra øst og vest i fylket vårt. Samtidig står bedriftene i regionen
i en kontinuerlig kamp om å skaffe bedriften de rette hodene og hendene. Det er derfor en felles
utfordring å synliggjøre arbeidsmarkedet og karrieremuligheter i vår region til elever og foreldre.
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Tallaksen/Johannessen vil presentere de foreløpige planene for messen, og gjerne diskutere hvordan
arrangørene i samarbeid med Lindesnesrådet og kommunene kan skape et best mulig arrangement.
---*--Lindesnesrådet tok orienteringen til etterretning.

LR-22/2013 – EVENTUELT
Næringsnettverk i Lindesnesregionen
Helge Sandåker tok opp om det burde etableres et nettverk for næringsutvikling i Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Lindesnesregionens Næringshage og Rådmannsutvalget anmodes om å etablere et nettverk for
næringsutvikling i Lindesnesregionen.
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