LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 6.9.13, SAK LR-34/2013)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Marnardal rådhus, kommunestyresalen
Fredag 21.6.2013
Kl. 8.30 - 13.45.

Rådsmedlemmer:

Ordfører i Åseral
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Audnedal
Rådmann i Åseral
Rådmann i Lindesnes
For rådmannen i Mandal
Rådmann i Marnardal
Rådmann i Audnedal
Fylkesordfører i Vest-Agder
Fylkesrådmann i Vest-Agder

Oddmund Ljosland (leder)
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen (fraværende 27/2013 og 28/2013)
Helge Sandåker
Tønnes Seland
Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Irene Lunde (vara for Knut Sæther)
Hans Stusvik
Kjell Olav Hæåk
Terje Damman
Steinar Eilertsen (vara for Tine Sundtoft)

I tillegg fra Åseral
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Marnardal
I tillegg fra Audnedal
Dagl. leder Lindesnesregionen

Kari Røynlid
Svein Lysestøl
Hannah Dybesland
Anju Manneråk (vara for Doris T. Håland)
Reidun Bakken
Dagfinn Lauvsland (referent)

I tillegg med møte
og talerett:

Andre
møtedeltakere:

I tillegg deltok i enkeltsaker:
Fra Vest-Agder
Koordinator Agder 2020
fylkeskommune:
Prosjektleder
Rådgiver
Rådgiver
Fra Sørlandet
Administrerende direktør
Sykehus HF:
Driftsdirektør og prosjektleder
Samhandlingssjef
Prosjektkoordinator
Fra Helsenettverket i Kommunalsjef Mandal
Lindesnesregionen:
Kommunalsjef Audnedal
Kommunalsjef Lindesnes
Kommunalsjef Marnardal
Samhandlingskoordinator

Inger Holen (sak 24/2013)
Espen Moseidjord (sak 24/2013)
Steinar Sørheim (sak 27/2013 og 28/2013)
Lasse Moen Sørensen (27/2013 og 28/2013)
Jan-Roger Olsen (sak 25/2013)
Per W. Torgersen (sak 25/2013)
Bernhard Nilsen (sak 25/2013)
Birgitte Langedrag (sak 25/2013)
Heidi Henanger Haven (25/2013 og 26/2013)
Tom Reidar Valand (25/2013 og 26/2013)
Jon Buestad (25/2013 og 26/2013)
Kjell Rune Olsen (25/2013 og 26/2013)
Unn - Christin K. Melby (25/2013 og 26/2013)
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LR-22/2013 – MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 24. MAI 2013
Vedlegg


Protokoll fra møtet 24.5.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Protokoll for møte 24.5.2013 godkjennes med følgende endringer/tillegg:
---*--Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Protokoll for møte 24.5.2013 godkjennes.

LR-23/2013 – REFERATSAKER
Vedlegg


Utskrift av sak behandlet i Rådmannsutvalget 7.6.13: LR-RM-34/2013 – Næringsnettverk i
Lindesnesregionen
---*---

Det var ikke kommentarer i forhold til referatsaken.
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LR-24/2013 – REGIONPLAN AGDER 2020 – ORIENTERING OG DIALOG
Nettreferanse



www.regionplanagder.no
http://vaf.no/tjenester/regionalutvikling/statistikk-og-analyse/

Koordinator for Regionplan Agder 2020 Inger Holen vil orientere om arbeidet og status i forhold til
oppfølging av regionplanarbeidet. Holen inviterer til dialog om arbeidet med oppfølging av Agder 2020
og få innspill fra regionen og kommunene i den forbindelse. Det blir innledning ved fylkesordfører Terje
Damman.
Prosjektleder Espen Moseidjord vil informere om statistikk og analyseportal for Agder.
---*--Inger Holen orienterte om status og oppfølging av Regionplan Agder 2020. Saken ble drøftet. Holens
presentasjon er lagt tilgjengelig på adressen http://goo.gl/QaZqW .
Espen Moseidjord presenterte statistikkportalene og svarte på spørsmål. Adressen til testportalen er
http://www.regionplanagder.no/stat/ .
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

LR-25/2013 – SSHF – UTVIKLINGSPLAN 2030 – ORIENTERING OG DIALOG
Nettreferanse


www.sshf.no/2030

Vedlegg


Presentasjon: Utviklingsplan SSHF 2030

Sørlandet Sykehus HF (SSHF) ønsker tettere dialog og samarbeid med kommunene på Agder om
Utviklingsplan 2030, og besøker regionene for å informere og for å invitere til dialog om Utviklingsplan
2030. I den anledning vil driftsdirektør og prosjektleder Per W. Torgersen orientere Lindesnesrådet.
Fra SSHF stiller dessuten også administrerende direktør Jan-Roger Olsen, samhandlingssjef Bernhard
Nilsen og prosjektkoordinator for Utviklingsplan SSHF 2030 Birgitte Langedrag.
Til denne saken er også kommunalsjefene for Helse og omsorg, samt Samhandlingskoordinator spesielt
invitert.
Saken
SSHF er som kjent godt i gang med å lage en helhetlig, langsiktig utviklingsplan for foretaket. Planen
omfatter både virksomheten og bygningsmassen, og har en planperiode til 2030, og en scenarioperiode
frem mot 2050.
Kommunene på Agder deltar i planarbeidet med representanter i arbeidsgruppene. Overordnet
Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) der kommunene er representert er oppnevnt som referansegruppe og
SSHF har presentert prosjektet i diverse fora.
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På bakgrunn av samhandlingsreformen og forventet utvikling i befolkning, teknologi og medisin ser en
for seg betydelige endringer i sykehusstruktur, organisering av helsetjenester og oppgaveskyvning
mellom kommuner og sykehus de neste 10-20 årene. SSHF er bare er en del av helsevesenet og det er
særdeles viktig for befolkningen at kommuner og sykehus får til et godt samarbeid og en tydelig
ansvarsfordeling. Et godt resultat krever god dialog om langsiktige planer, - og helst samordning av
planene. SSHF ønsker å dra nytte av kommunenes kompetanse, få innblikk i kommunenes planprosesser,
drøfte felles forutsetninger/plangrunnlag og (om mulig) samordne planene.
I denne type planprosesser er det ikke bare snakk om justeringer av driften, men også endringer av
strategisk, politisk, og samfunnsmessig betydning. Det er derfor i alles interesse å få en tettere dialog
med politisk og administrativ ledelse i kommunene, og mer konkret samarbeid i planarbeidet.
---*--Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen orientere og
inviterte til dialog.
Alle relevante dokumenter i forbindelse med Utviklingsplan 2030 legges ut på nettstedet
www.sshf.no/2030.
Det ble ikke fattet særskilt vedtak i saken.

LR-26/2013 – ORIENTERINGSSAK - LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE SENTER - LRMS
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådet 24.5.13: LR-17/2013 – Lindesnesregionens Medisinsk Senter LRMS
Den politiske behandlingen av sak vedr. Lindesnesregionens Medisinske Senter pågår nå i kommunene.
Det gis en kort orientering om status i den enkelte kommune.
---*--Sak vedr. etablering av LRMS er nå behandlet av kommunestyrene i samtlige kommuner med unntak av
Åseral. Vedtakene som er fattet er enten enstemmige eller med solide flertall. Saken skal behandles i
kommunestyret i Åseral 27.6.13.
I Mandal er det sammenheng mellom saken vedr. LRMS og sak vedr. kjøp av Spiggeren legesenter.
Sistnevnte sak er utsatt for behandling til høsten.
Lindesnesrådet tok orienteringen til etterretning.

LR-27/2013 – SAMFERDSEL I VEST-AGDER – INFORMASJON FRA FYLKESKOMMUNEN
Nettreferanse


http://vaf.no/tjenester/samferdsel/

Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende ansvar for veger, samferdsel og kommunikasjon i
regionene. For tiden foregår blant annet et omfattende arbeid med funksjonsinndeling av veinettet i
funksjonsklasser, samt revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg 2014-17.
I denne forbindelsen har fylkeskommunen vært villige til å informere Lindesnesrådet om disse
prosjektene.
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Rådgiver Steinar Sørheim og rådgiver Lasse Moen Sørensen fra samferdselsseksjonen i
Regionalavdelingen i fylkeskommunen deltar i rådsmøtet.
---*--Lasse Moen Sørensen orienterte om revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg 2014-17, mens Steinar
Sørheim orienterte om arbeidet med funksjonsinndeling av veinettet i funksjonsklasser.
Begge sakene ble drøftet. Det ble ikke fattet særskilt vedtak i saken.

LR-28/2013 – HØRING – TEKNISKE KRAV FOR RIKSVEG OG FYLKESVEG SOM SKAL OMKLASSIFISERES
Vedlegg




Brev fra Statens Vegvesen 3.4.2013: Høring – Forslag til nye retningslinjer – Tekniske krav for riksveg
og fylkesveg som skal omklassifiseres eller legges ned.
o Vedlegg: Forslag til Retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet - Tekniske krav for
riksveg og fylkesveg som skal omklassifiseres eller legges ned.
Sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder Fylkeskommune, sak 49/13:
Høring - Forslag til nye retningslinjer - Tekniske krav for riksveg og fylkesveg som skal omklassifiseres
eller legges ned.

Saken
Statens vegvesen har nå til høring Forslag til Retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet - Tekniske
krav for riksveg og fylkesveg som skal omklassifiseres eller legges ned. Lindesnesrådet har et særskilt
ansvar for «grenseoverskridende infrastruktur». Det kan derfor være naturlig og arbeidsbesparende at
Lindesnesrådet er det organ som tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse på vegne av
kommunene i regionen, og evt. hva uttalelsen skal være.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder Fylkeskommune har avgitt sin høringsuttalelse.
Uttalelsen inkl. saksutredning og vedlegg til saken er vedlagt.
Det vises til vedleggene for nærmere informasjon.
Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. juli.
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak.
---*--Saken ble drøftet. Daglig leder la fram følgende forslag til høringsuttalelse:
Lindesnesrådet tar forslaget til etterretning, og har ikke innspill til endringer.
Lindesnesrådet vedtok enstemmig følgende høringsuttalelse:
Lindesnesrådet tar forslaget til etterretning, og har ikke innspill til endringer.
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LR-29/2013 – ORIENTERINGSSAK – EVALUERING AV SAMARBEIDET I LINDESNESREGIONEN
Jfr. bl.a. sak behandlet i Lindesnesrådet 22.3.13: LR-12/2013 – Evaluering av samarbeidet i
Lindesnesregionen
Vedlegg


Evalueringsrapport fra Agderforskning: Prosjektrapport nr. 6/2013: Et regionalt fokus på felles
utfordringer? Evaluering av Lindesnesregionen.

Saken
Agderforskning har gjennomført evalueringen og framlagt sin rapport. Evalueringen skal bl.a. inngå som
en del av beslutningsgrunnlaget når det skal tilrettelegges for videre samarbeidet i regionen. Bl.a. er det
aktuelt å revidere vedtektene for Lindesnesregionen.
Rapporten fra Agderforskning må få en grundig gjennomgang med mulighet for spørsmål og drøftinger
med Agderforsknings ansvarlige for evalueringen. Dette var dessverre ikke mulig å få til i møte 21.6, men
saksmengden til dette møtet er uansett så pass stor at det trolig ville blitt for lite tid til en grundig nok
gjennomgang av evalueringsrapporten.
Det legges opp til et ekstra møte i Lindesnesrådet tidlig i september (jfr. sak vedr. møteplan), og da vil
hovedsaken være en grundig gjennomgang av rapportens funn og konklusjoner.
Likevel vedlegges rapporten allerede nå, slik at Lindesnesrådet skal ha god tid til å sette seg inn i
rapporten fram mot behandlingen.
---*--Daglig leder gav en kort orientering om prosedyre, rapport, funn, anbefalinger, mv.
Evalueringen er lagt ut på Lindesnesregionens nettsted http://lindesnesregionen.no/nyhetsarkiv/396evalueringen-klar
Fra Fylkeskommunen ble det påpekt at hverken fylkesordfører eller fylkesrådmann var blitt intervjuet.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Den vil bli realitetsbehandlet i neste møte i Lindesnesrådet. Da vil
forsker Mikaela Vasstrøm fra Agderforskning delta i møtet og presentere evalueringen.

LR-30/2013 – STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LINDESNESREGIONEN.
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådet 24.5.13: LR-19/2013 – Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen
Vedlegg


Utskrift av saker behandlet i Rådmannsutvalget 7.6.13:
o LR-RM-34/2013 – Næringsnettverk i Lindesnesregionen
o LR-RM-35/2013 – Rullering av strategisk næringsplan for Lindesnesregionen

Saken
Lindesnesrådet fattet i møte 24.5 i sak LR-19/2013 – Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen
følgende vedtak:
Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen rulleres. Daglig leder gis i oppdrag å foreslå overfor
Lindesnesrådet et opplegg for nødvendig utredings-/prosjektarbeid i den forbindelse.
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Rådmannsutvalget har oppnevnt næringsnettverk for Lindesnesregionen, er blitt rådspurt i forhold til
prosedyre for rullering av Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen.
Med dette som bakgrunn legger daglig leder saken fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til
vedtak:
Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen rulleres/oppdateres i forhold til endrede
forutsetninger, og med tanke på snarlig behandling i kommunene i Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet forutsetter det kun er mindre endringer/oppdateringer som er nødvendige i
forhold til allerede utarbeidet plan, samt at planen forblir overordnet i sin form.
Lindesnesrådet gir Næringsnettverket for Lindesnesregionen i oppdrag å være styringsgruppe for
arbeidet med rulleringen. Næringsnettverket oppnevner arbeidsgruppe(r), engasjerer evt.
ekstern bistand, og holder Lindesnesrådet informert om arbeidet med rulleringen. Så langt det er
mulig forankres arbeidet med rulleringen i den enkelte kommune både politisk og administrativt.
Ved evt. behov for økonomisk tilskudd til ekstern bistand til arbeidet, fremmes sak vedr. dette
for Lindesnesrådet/Lindesnesfondet.
---*--Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Strategisk næringsplan for Lindesnesregionen rulleres/oppdateres i forhold til endrede
forutsetninger, og med tanke på snarlig behandling i kommunene i Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet forutsetter det kun er mindre endringer/oppdateringer som er nødvendige i
forhold til allerede utarbeidet plan, samt at planen forblir overordnet i sin form.
Lindesnesrådet gir Næringsnettverket for Lindesnesregionen i oppdrag å være styringsgruppe for
arbeidet med rulleringen. Næringsnettverket oppnevner arbeidsgruppe(r), engasjerer evt. ekstern
bistand, og holder Lindesnesrådet informert om arbeidet med rulleringen. Så langt det er mulig
forankres arbeidet med rulleringen i den enkelte kommune både politisk og administrativt.
Ved evt. behov for økonomisk tilskudd til ekstern bistand til arbeidet, fremmes sak vedr. dette for
Lindesnesrådet/Lindesnesfondet.

LR-31/2013 – HØRING PLANPROGRAM – REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG
MANGFOLD

Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 11.6.2013: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold
på Agder. Varsling av planoppstart, og høring og offentlig ettersyn av planprogram. Jf. plan og
bygningsloven § 4-1, med vedlegg
o Forslag til planprogram – LIM-planen
o Liste over høringsinstanser for planprogrammet til LIM-planen.

Saken
Vest-Agder fylkeskommune har sendt på høring planprogram for utarbeidelse av Regional plan for
likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Blant høringsinstansene er Lindesnesregionen.
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Fylkeskommunen skriver bl.a.
«For første gang skal det utarbeides en helhetlig likestillingsplan for Agder-fylkene.
Fylkespolitikerne prioriterer dette arbeidet høyt, fordi økt likestilling vil føre til bedre levekår, og
bedre bruk av de menneskelige ressursene i landsdelen. Det legges opp til en plan som handler
om likestilling i bred betydning; dvs. at både kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion,
seksuell orientering og sosial bakgrunn blir viktige perspektiver i planarbeidet. Navnet på planen
blir Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen. Forkortelsen passer godt,
fordi reell likestilling vil få samfunnet til å henge bedre sammen.»

Det vises til vedleggene for nærmere informasjon om høringen. Fristen for å avgi høringsuttalelse er 4.
oktober.
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak.
---*--Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken oversendes til Regionalt likestillings utvalg for utarbeidelse av forslag til høringsuttalelse
fra Lindesnesregionen.
(Forslaget til høringsuttalelse legges fram for Lindesnesrådet til behandling innen fristen, det vil si i ett av
rådsmøtene 6. september eller 27. september).

LR-32/2013 – MØTEPLAN FOR LINDESNESRÅDET – EKSTRA MØTE
Det er fastsatt følgende møteplan for Lindesnesrådet for resten av året:




27. september
1. november
6. desember

For å få en grundig prosess omkring behandlingen av evalueringen av samarbeidet i Lindesnesregionen,
og på grunn av generelt mange saker til behandling, ser det ut til å være behov for et ekstra møte i
Lindesnesregionen tidlig høst.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Møteplanen for Lindesnesrådet høsten 2013 utvides med et ekstra møte 6. september.
---*--Det viser seg at planlagt møte 1. november kolliderer med et møte i regi av Fylkesmannen.
Lindesnesrådet vedtok følgende reviderte
møteplan for høsten 2013:




6. september
27. september
8. november
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6. desember

LR-33/2013 – EVENTUELT
Det var ikke saker til behandling under eventuelt.
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