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Fylkeskonservatoren
Fylkeskonservatoren
Statens Vegvesen:
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Politistasjonssjef Bjart Gabrielsen (44/2013)
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LR-42/2013 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 6. SEPTEMBER 2013
Vedlegg


Referat fra møtet 6.9.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat for møte 6.9.2013 godkjennes.
---*--Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Referat for møte 6.9.2013 godkjennes.

LR-43/2013 – REFERATSAKER
Vedlegg





Brev datert 16.9.13 til Sørlandets Kompetansefond: Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring
av hovedprosjekt Lindesneslosen.
Brev datert 16.9.13 til Vest-Agder fylkeskommune: Søknad om støtte til gjennomføring av
hovedprosjekt Lindesneslosen.
Brev datert 20.9.13 fra ordføreren i Mandal til Justisministeren: Nytt fengsel til Mandal.
Brev datert 20.9.13 fra ordføreren i Mandal til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
Likestillingsdirektoratet til Mandal.
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LR-44/2013 – NOU 2013: 9 - ETT POLITI – RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER POLITIANALYSEN
Nettreferanser




Nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet (NOU 2013: 9):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=730815
Nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet (Høringsuttalelser innkommet til nå):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/hoering-nou-20139politianalysen/horingsuttalelser.html?id=731472
Politiets nettsider (Høringsuttalelser): https://www.politi.no/aktuelt/horinger/Tema_1385.xhtml

Saken
Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi.
Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre
oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk i politiet. Analysen skulle leveres som en norsk offentlig
utredning (NOU) innen juni 2013.
Utvalget la 19. juni fram sin utredning, og utvalget er samlet om utredningen og de anbefalinger som
fremmes. Utredningen er på totalt 250 sider, og det henvises til nettreferansen for tilgang til hele
dokumentet. Nedenfor er utredningens sammendrag gjengitt.
Utredningen er nå på høring, med frist 1. oktober. Kommunene er naturligvis blant høringsinstansene,
noe ikke regionrådene er. Saken legges likevel fram for Lindesnesrådet til orientering v/politistasjonssjef
Bjart Gabrielsen.
Som bakgrunn for orienteringen gjengis nedenfor utredningens
Sammendrag
Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende
kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et
politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i
norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform.
Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsing av kjerneoppgavene og legge
forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister
regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets oppgavesett og
en ny struktur og organisering av politiet.
Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til
kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og
ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner.
Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet
utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste.
Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne
utviklingen.
Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den ene
siden har ikke politiet fått de rammevilkår som er nødvendige for å kunne styre, lede og utvikle
virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har heller ikke
politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og mer effektivt
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politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og lede virksomheten.
Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres.
Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende betydning både for den
enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og velfungerende samfunn. Politiet skal
forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Forutsetningene for å
kunne ivareta dette meget viktige samfunnsoppdraget er endret. Selv om kriminaliteten går ned,
blir den samtidig mer organisert og kompleks. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
danner stadig oftere både en arena og et virkemiddel for kriminalitet. Befolkningen vokser, den
blir mer heterogen og den konsentreres geografisk. Det forventes en ytterligere forsterkning i
geografiske forskjeller når det gjelder omfang av kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker
politiet er forventet å håndtere i fremtiden. Samtidig har hele befolkningen krav på en
polititjeneste med lik kvalitet.
En effektiv løsing av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse,
kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Disse kravene skjerpes like mye for det
lokale politiet som for de spesialiserte enhetene og fagmiljøene. Utfordringen blir i fremtiden å
sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen bor og samtidig
utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet og spesialistmiljøer
virker effektivt sammen som én organisasjon. Et kompetent lokalt politi er en forutsetning for at
spesialistmiljøene skal fungere godt.
Utvalgets gjennomgang avdekker at dagens politi har et vanskelig utgangspunkt for å møte disse
utfordringene. Det er store variasjoner i hvordan politiet er organisert, med hvilken kvalitet og
effektivitet oppgavene løses og hvordan det enkelte politidistrikt prioriterer og innretter
tjenesten. Politiet er i dag heller ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre egen virksomhet.
Utvalget peker også på svak teknologiledelse og en organisasjon som ikke har en tidsmessig og
hensiktsmessig teknologiunderstøttelse. Utvalget mener også at styringen og ledelsen av politiet
ikke fungerer tilfredsstillende.
Utvalget mener videre at tilleggsoppgavene til politiet binder opp for mye ressurser og trekker
oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt nok til rette
for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt politi.
Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle
spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok.
Det er kun i de få store politidistriktene grunnforutsetningene er på plass og robuste
spesialistmiljøer og -funksjoner kan utvikles og bevares. Det er store forskjeller mellom
politidistriktene i størrelse, volum, og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig grunnlag å bygge et
felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder på. Dagens organisering gjør det meget
vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten. Politiet bør derfor organiseres i
færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter.
Utvalget viser også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets
mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt.
Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i andre gjøremål enn kjerneoppgavene,
gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det
skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen. Effektiv løsing av politiets
kjerneoppgaver lokalt er først og fremst et spørsmål om hvilke arbeidsmetoder som benyttes,
hvilken kompetanse tjenestepersonene besitter, hvilken systemunderstøttelse som er tilgjengelig
og sist, men ikke minst, politi tilgjengelig der og når kriminalitet skjer og publikum har behov for
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polititjenester. Den lokale strukturen må derfor styrkes gjennom økt politibemanning og færre
små tjenesteder.
For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres to
reformer: en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å frigjøre
ressurser mot løsing av kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og robust
lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt. Strukturreformen
omfatter spissing av politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene og en ny struktur og
organisering av politiet. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og
effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte
forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner.
Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to adskilte reformer,
understreker utvalget at disse i stor grad både henger sammen, og også i noen grad danner
forutsetninger for hverandre.
Politistasjonssjef Bjart Gabrielsen gir Lindesnesrådet en orientering.
---*--Bjart Gabrielsen orienterte, og Rådet drøftet deretter saken.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Ordførerne i regionen vil drøfte saken på nytt i møte 30.9, og da evt.
utforme en høringsuttalelse.

LR-45/2013 – UTVIDET REGIONAL MUSEUMSTJENESTE
Vedlegg



Notat datert 1.11.13 fra Vest-Agder-museet: Utvidet regional museumstjeneste.
Notat fra Lindesnesregionens Kulturnettverk datert 19.9.13: Notat – Regional museumstjeneste.

Jfr. også sak behandlet i Lindesnesrådet 24.5.13: LR-18/2013 – Evaluering av prosjektet «Regional
museumsformidler i Lindesnesregionen»
Saken
Lindesnesrådet gav 24. mai sin uttalelse til evaluering av de 3-årige prosjektet Regional
museumsformidler i Lindesnesregionen.
Med bakgrunn bl.a. i evalueringen av prosjektet ble det utarbeidet 2 alternative skisser for videreføring
av regional museumsformidler i Lindesnesregionen. Skissene ble presentert for Rådmannsutvalget i
regionen i utvalgets møte 7. juni. Vest-Agder Museet, Fylkeskommunen, og Rådmannsutvalget var enige
om at modell 2: Utvidet regional museumstjeneste, var den mest interessante å se videre på.
Rådmannsutvalget gav sine innspill til hvordan en slik modell burde utvikles.
Vest-Agder-museet utviklet modell 2 og presenterte den for Rådmannsutvalget i møte 13. september.
Rådmannsutvalget gav følgende uttalelse:
Rådmannsutvalget tar orienteringen til etterretning, og mener det foreslåtte opplegget er svært
bra. Når det gjelder de økonomiske sidene av saken må den ses i sammenheng med
Lindesnesfondets økonomiske prioriteringer.
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Lindesnesregionens Kulturnettverk har også fått seg forlagt modellen som foreslås fra Vest-Agdermuseet, og har gitt sin uttalelse 19.9.13 (vedlagt). Uttalelsen er gjennomgående positiv og har noens
synspunkter på hvordan Kulturnettverket kan bistå og ha nytte av en utvidet regional museumstjeneste.
For nærmere opplysning om dette henvises det til vedlegget.
Modellen er beskrevet i vedlegg, og vil også bli presentert for Lindesnesrådet av formidlingsansvarlig ved
Vest-Agder-museet Gunhild Aaby.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak.
---*--Gunhild Aaby presenterte modellen med supplerende informasjon fra Gro Eikeland, Frans Arne Stylegar
og Kåre Kristiansen.
Rådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Saken utsettes.

LR-46/2013 – HØRING PLANPROGRAM – REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG
MANGFOLD

Vedlegg


Referat fra møte 5.9.13 i Regionalt likestillingsutvalg.

Nettreferanse


Nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune: Planprogram og høringsdokumenter:
http://www.vaf.no/arkiv/2013/05/agder-fylkene-faar-regional-plan-for-likestilling,-inkludering-ogmangfold/

Jfr. også sak behandlet i Lindesnesrådet 21.6 sak LR-31/2013 – Høring planprogram – Regional plan for
likestilling, inkludering og mangfold.
Saken
Lindesnesrådet fattet i sak LR-31/2013 – Høring planprogram – Regional plan for likestilling, inkludering
og mangfold følgende vedtak:
Saken oversendes til Regionalt likestillings utvalg for utarbeidelse av forslag til høringsuttalelse
fra Lindesnesregionen.
Regionalt Likestillingsutvalg behandlet saken i møte 5.9.13 og forslaget til høringsuttalelse ble utformet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med utvalgets forslag til vedtak:
Følgende temaer bør løftes fram i planprogrammet:
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Levekår - fokus på sosiale forskjeller i likestillings /likeverd perspektiv. Bør prioritere å
analysere/forske på hva som kan bryte den onde sirkelen av å ikke føle likeverd. Enkelte
familier og miljøer blir tilsynelatende ikke inkludert. Kan det gode liv på Sørlandet hos «alle
andre» føre til en opplevd fattigdom som gir utslag av mislykkethet og dårlig
levekårsopplevelse?



Barn og unge som er i risikogruppa - fattigdom i hjemmet. De som er barn og unge i disse
familiene bør bli hørt i forskningen.



Gutter på skolen som sakker akterut må tas tak i før det blir et motsatt likestillingsproblem



Etnisitet er en utfordring både integreringsmessig, i forhold til likestilling og opplæring av
kvinnene.

Vi opplever disse fokusområder som viktigst i arbeidet i regionen.

I tillegg er vi spørrende til et par formuleringer i dokumentet: Hva betyr i praksis disse
formuleringene i forhold til å pålegge tiltak i kommune og stat i deres planlegging:


Side 4:
«En regional plan skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen.»



Side 5:
«Kommunale, regionale og statlige organer og virksomheter vil være forpliktet til å legge den
regionale planen til grunn for sin virksomhet.»
---*---

På vegne av Regionalt Likestillingsutvalg orienterte utvalgsmedlem Janne Fardal Kristoffersen om
utvalgets forslag til høringsuttalelse.
I forhold til utvalgets forslag til uttalelse ble det i Rådet fremmet følgende endringsforslag:
Strekpunktet:


Etnisitet er en utfordring både integreringsmessig, i forhold til likestilling og opplæring av
kvinnene.

endres til:


Integrering er en utfordring i forhold til likestilling og opplæring.

Lindesnesrådet vedtok deretter enstemmig følgende høringsuttalelse:
Følgende temaer bør løftes fram i planprogrammet:


Levekår - fokus på sosiale forskjeller i likestillings /likeverd perspektiv. Bør prioritere å
analysere/forske på hva som kan bryte den onde sirkelen av å ikke føle likeverd. Enkelte
familier og miljøer blir tilsynelatende ikke inkludert. Kan det gode liv på Sørlandet hos «alle
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andre» føre til en opplevd fattigdom som gir utslag av mislykkethet og dårlig
levekårsopplevelse?


Barn og unge som er i risikogruppa - fattigdom i hjemmet. De som er barn og unge i disse
familiene bør bli hørt i forskningen.



Gutter på skolen som sakker akterut må tas tak i før det blir et motsatt likestillingsproblem



Integrering er en utfordring i forhold til likestilling og opplæring.

Vi opplever disse fokusområder som viktigst i arbeidet i regionen.

I tillegg er vi spørrende til et par formuleringer i dokumentet: Hva betyr i praksis disse
formuleringene i forhold til å pålegge tiltak i kommune og stat i deres planlegging:


Side 4:
«En regional plan skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen.»



Side 5:
«Kommunale, regionale og statlige organer og virksomheter vil være forpliktet til å legge den
regionale planen til grunn for sin virksomhet.»

LR-47/2013 – UTTALELSE FRA LANDBRUKSNEMDA I MANDAL
Vedlegg

-

Møteprotokoll fra Landbruksnemda i Mandal, møte 24.4.13.

Saken
Det vises til vedlegg.
Landbruksnemda i Mandal oppfordrer til at arbeidet med næringsutvikling innenfor landbruket blir
styrket. Nemda anmoder bl.a. Lindesnesrådet om å utrede og drøfte saken:
Landbruksnemda i Mandal anmoder Ordføreren i Mandal, Mandal næring og utvikling (MNU) og
Lindesnesrådet om å utrede og drøfte saken.
Saken ble behandlet i Rådmannsutvalget i møte 27.8. Rådmannsutvalget gir følgende uttalelse til
Lindesnesrådet:
Rådmannsutvalget viser til at det planlagte samarbeidet om landbrukskontor mellom
kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal ikke er et samarbeid i regi av
Lindesnesregionens.
Ved gjennomføring av de foreliggende planene om felles landbrukskontor er det Marnardal
kommune som er vertskommune, og derved «rett adressat» i forhold til uttalelsen fra
Landbruksnemda i Mandal.
Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting.
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---*--Saken ble drøftet. Lindesnesrådet tar saken til orientering.

LR-48/2013 – LINDESNESREGIONEN – PROSEDYRE FOR ENDRING SOM KONSEKVENS AV EVALUERINGEN
Nettreferanser


Informasjon vedr. evalueringen av samarbeidet i Lindesnesregionen:
http://lindesnesregionen.no/nyhetsarkiv/396-evalueringen-klar#
o Evalueringsrapport.
o Presentasjon holdt for Lindesnesrådet 6.9.13.

Jfr. også
 Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 15.2.13, sak LR-02/2013 – Vedtekter for Lindesnesregionen
 Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 22.3.13, sak LR-12/2013 – Evaluering av samarbeidet i
Lindesnesregionen.
 Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 21.6.13, sak LR-29/2013 – Evaluering av samarbeidet i
Lindesnesregionen.
 Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 6.9.13, sak LR-40/2013 – Presentasjon av evalueringen av
samarbeidet i Lindesnesregionen.
Bakgrunn
I møtet 15.2.13 vedtok Lindesnesrådet å be «… leder av rådet, Rådmannsutvalget og daglig leder om å
utarbeide en skisse for evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen …»
Lindesnesrådet fikk skissen til behandling i møtet 22.3.13, og vedtok denne med noen tilføyelser.
Deretter ble det hentet inn tilbud på gjennomføringen av evalueringen, og i begynnelsen av april ble det
bestemt at en skulle gå i leveranseforhandlinger med Agderforskning. Forhandlingene førte fram, men
det ble nødvendig å forskyve dato for ferdigstillelse noe i forhold til de opprinnelige planene.
14.6.13 var evalueringen gjennomført og rapporten ble overlevert. I møtet i Lindesnesrådet 21.6.13 ble
det gitt en foreløpig orientering om evalueringen, evalueringen ble oversend Rådet, og den ble også lagt
tilgjengelig for alle på Lindesnesregionens nettsider.
I det første møtet i Lindesnesrådet over ferien 6.9.13 presenterte forsker Mikaela Vasstrøm
orienteringen. Til en del av dette møtet (bl.a. den delen der evalueringen ble presentert) var det sendt ut
særskilt invitasjon flere politikere i regionen. De som deltok var i hovedsak kommunenes formannskap,
samt representanter for de partiene som bare var representert i kommunestyrene og ikke i
formannskapene. For Mandal kommunes del deltok i tillegg mange av kommunestyremedlemmene.
Saken
Intensjonen med evalueringen har bl.a. vært at den skal være grunnlaget for evt. endringer og
videreutvikling av samarbeidet i regionen. Det er forskjellige meninger om hvordan samarbeidet i
regionen og Lindesnesrådet skal organiseres, og hvilke funksjoner og myndighet rådet skal ha. Det er
derfor viktig at det nå gjøres et grundig arbeid med å berede grunn, og bygge en formell og
organisatorisk grunnmur som er solid nok til å bære regionsamarbeidet i årene framover, og som flest
mulig finner formålstjenlig og kan støtte opp om.
Funnene i evalueringen viser bl.a. at av de som svarte på webundersøkelsen så var
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64,9 % enige i at «I løpet av de neste 10 årene vil Lindesnesrådet bli en enda viktigere arena for å
skape en helhetlig regional utvikling».
68,5 % enige i at «I løpet av de neste 10 årene vil Lindesnesrådet bli en enda viktigere arena for å
utvikle interkommunale tjenester».

Med slike forventninger er det klart at det må gjøres et grundig arbeid, når samarbeidet ifølge
evalueringen bl.a. har følgende utfordringer og muligheter:
Utfordringer:
 Fragmentert styringsstruktur med mange ulike styringsarenaer for interkommunale samarbeider
 Ingen (formell) beslutningsmyndighet (regional styring er vanskelig)
 Få handlingsplaner/operasjonalisering
 Få strategiske regionale utviklingsmidler
Muligheter:
 Utvikle og operasjonalisere en mer proaktiv regional utviklingsagenda
 Revidere organisasjonsstruktur
 Øke regional legitimitet i kommunene
 Mobilisere og bruke potensielt kommunalt engasjement i de regionale
Både funnene i evalueringen, og debatten til nå viser at det til dels er stor uenighet om hvilke oppgaver
og myndighet Lindesnesrådet skal ha. Evalueringen viser også at «Kommunestyrerepresentantene har i
liten grad deltatt i regionsamarbeidet og mener de i liten grad er orientert om samarbeidet». Det er
derfor svært viktig at endringene som skal gjøres er en konsekvens av en prosess som involverer flest
mulig, og som får en bred forankring politisk og administrativt.
Første skritt i dette arbeide bør være å bestemme prosess for videre arbeid.
Vedtak
Saken legges derfor fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet ber leder av rådet, Rådmannsutvalget og daglig leder om å utarbeide en skisse til
prosess for videre arbeid bl.a.




Hvem som skal delta i arbeidet og hvordan?
Hvilke områder som skal utredes?
Tidsplan og budsjett for prosessen.

Skissen skal utarbeides med funnene fra evalueringen som bakteppe, og den skal avspeile
behovet for en sterkere forankring av samarbeidet i den enkelte kommune. Så snart skissen er
klar skal den legges fram for Lindesnesrådet til behandling.
---*--Saken ble drøftet. Tore Askildsen fremmet forslag om følgende tillegg til forslag til vedtak:
Lindesnesrådet ser det som avgjørende at også den videre prosessen er godt forankret i den
enkelte kommune.
Rådet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:
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Lindesnesrådet ber leder av rådet, Rådmannsutvalget og daglig leder om å utarbeide en skisse til
prosess for videre arbeid bl.a.




Hvem som skal delta i arbeidet og hvordan?
Hvilke områder som skal utredes?
Tidsplan og budsjett for prosessen.

Lindesnesrådet ser det som avgjørende at også den videre prosessen er godt forankret i den
enkelte kommune.
Skissen skal utarbeides med funnene fra evalueringen som bakteppe, og den skal avspeile
behovet for en sterkere forankring av samarbeidet i den enkelte kommune. Så snart skissen er
klar skal den legges fram for Lindesnesrådet til behandling.

LR-49/2013 – MULIG VEGPAKKE FOR LINDESNESREGIONEN - DRØFTING
Jfr.
 Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 22.3.13, sak nr. LR-13/2013 – Drøftingssak – vei i
Lindesnesregionen.
 Kort orientering gitt av Helge Sandåker til Lindesnesrådet i møte 6.9.13 vedr. mulig veipakke i
forbindelse med utbyggingen av E39.
Saken
Med bakgrunn i Lindesnesrådets tilbakemeldinger vedr. mulig «veipakke», har Helge Sandåker vært i
kontakt med avdelingsdirektør Johan Mjaaland med tanke på å få klarlagt hvilke muligheter som evt.
finnes for å få til en slik «veipakke» med finansiering og bygging/utbedring av tilførselsveier.
Avdelingsdirektør Johan Mjaaland fra Statens Vegvesen vil delta i møtet for å orientere i saken.
Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting.
---*--Representantene fra Fylkeskommunen og Statens Vegvesen orienterte, og saken ble drøftet.
Lindesnesrådet fattet deretter følgende vedtak:
Lindesnesrådet ber om at det startes et mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle
veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39.

LR-50/2013 – HØRING OM INNDELING AV FYLKESVEGNETTET I KATEGORIER OG FUNKSJONSKLASSER
Vedlegg


Høringsbrev datert 23.8.13 fra Vest-Agder fylkeskommune: Høring av forslag fra Vest-Agder
fylkeskommune om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser med vedlegg:
o Saksprotokoll fra Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 6.2.2013, sak 11/13:
Gjennomgang av fylkesvegnettet - klassifisering av fylkesveger.
o Saksutredning: Gjennomgang av fylkesvegnettet - klassifisering av fylkesveger.
o Kart over fylkesveinettet
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o

Vest-Agder fylkeskommune – Samferdselsseksjonen: Forslag til ny retningslinje for
byggegrense- og avkjørselspolitikk langs fylkesveg (20.8.2013).

Saken
Hovedutvalg for samferdsels plan og miljø (SAM-utvalget) i Vest-Agder fylkeskommune vedtok 6. januar
2013 i sak 11/13 å igangsette et arbeid med forslag til inndeling av vegnettet i tre kategorier. Det ble i
saken vedtatt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe bestående av tre politikere, representanter fra
Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Arbeidsgruppen har i denne saken tatt stilling til følgende tema:
1. Forslag til kriterier for inndeling av fylkesvegnettet i kategorier.
2. Forslag til inndeling av vegnettet i kategorier og funksjonsklasser.
3. Forslag til "Ny retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk".
Det er nå lagt fram et forslag til kategoriinndeling av vegnettet i 3 kategorier:
Regional fylkesveg:
1. Veg betjener hovedtrafikken i Indre Agder mellom nabofylker/- landsdel og har en tilkobling til
E39.
Viktig fylkesveg:
1. Viktig veg knytter dalfører-, kommunesentra- og større tettsteder med riksveg og utgjør en viktig
del av et felles bo- og arbeidsmarked i Agder.
2. Veg avvikler betydelig busstrafikk på regionale ruter eller er en del av hovedkollektivnettet
/metroaksen i Kristiansand.
3. Veg fører til viktig trafikkgenererende industri/næring.
4. Traseen har en funksjon som omkjøringsveg/beredskapsveg ved stenging av riksveg.
5. Veg er hovedforbindelse til regional havn.
Øvrig fylkesveg
1. Veger som ikke oppfyller overnevnte kriterier.

I høringsbrevet fra Fylkeskommunen til regionrådene bes det om at «… det ses særlig på kriteriene for
inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser og arbeidsgruppens forslag til inndeling av fylkesveger.»
For saksopplysninger for øvrig vises det til sakens vedlegg.
Vedtak
Saken legges fram for behandling med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelse:

---*--Vidar Ose orienterte. Lindesnesrådet drøftet saken.
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Janne Fardal Kristoffersen foreslo å utsette saken med tanke på utarbeide en høringsuttalelse innen
fristen 18. oktober.
Rådet fattet deretter følgende vedtak:
Saken utsettes.

LR-51/2013 – UTBYGGING AV MOBILDEKNING – OPSJON PÅ EKSTRA BASESTASJONER - DRØFTING
Dokument


Bilag 7, vedlegg 3 til kontrakten med Telenor (sendes ikke ut).

Saken
I forbindelse med inngåelse av avtale med Telenor om utbygging av mobilnettet i Agder, er det også
opsjon på kjøp av ytterligere dekning enn det som ligger inne i avtalen. I november vil Telenor presentere
hvilke muligheter som foreligger og beregninger av hva som må til av master mv.
Saken legges likevel allerede nå legges fram for Lindesnesrådet for en innledende drøfting, slik at en har
noen signaler å ta med seg i de videre samtalene med Telenor.
Telenor arbeider nå med saken, men sier foreløpig at dersom området som ble «ringet inn» som mulig
opsjon skal dekkes, så vil dette trolig kreve 3 - 5 ekstra basestasjoner.
Når det gjelder kostnader er disse omtrentlig beskrevet i bilag 7, vedlegg 3 til kontrakten. Estimatene er i
beste fall en kostnad på ca. 1,2 mill. for én basestasjon. Ut fra det som synes som de mest aktuelle
stedene for plassering av basestasjonene, vil neppe kostnadene til framføring av samband og drift ligge i
nedre sjikt av kostnadsanslagene. Merk også at for opsjoner blir det også en vurdering av inntekter
kontra årlige kostnader.
Saken legges fram for Lindesnesrådet for en foreløpig drøfting.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken og hvilke forventninger Rådet har i forhold det planlagte møtet med
Telenor i november. Rådet fattet følgende vedtak:
Helge Sandåker gis i oppdrag å formidle Lindesnesrådets forventninger til Telenor i forhold til
møtet i november.

LR-52/2013 – ÅSERALPROSJEKTENE - ORIENTERING
Vedlegg


Agder Energi: Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad for Åseralsprosjektene.

Nettreferanser


Norges vassdrags- og energidirektorat: Åseralprosjektene - Ny tunnel Langevatn-Nåvatn, Øygard og
Kvernevatn kraftverk og ny dam Langevatn: konsesjonssøknad, Høringsuttalelser, kart, informasjon,
mv.: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=5494&type=11
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Saken
Åseralprosjektene har som forutsetning at det etableres et «nytt» Nåvatn/ Skjerkevatn, dvs. at det gis
konsesjon for økt regulering og bygging av nye dammer ved Skjerkevatn (konsesjonssøkt 2008).
Åseralprosjektene består av følgende delprosjekt: Nytt aggregat i Skjerka kraftverk (aggregat 2), Ny
tunnel Langevatn - Nåvatn med Øygard kraftverk og Kvernevatn kraftverk og Ny dam - økt regulering av
Langevatn.
For informasjon om planene henvises det til vedlegg og nettreferanse.
Spesialrådgiver Leif Ottar Tveito fra Agder Energi Vannkraft AS vil ta en gjennomgang av hva
Åseralprosjektene. Han kommer også innom noen av konsekvensene som er kommet fram i
konsekvensutredningene, samt noen av Agder Energis forslag til avbøtende tiltak.
Fylkesmannens Miljøvernavdeling er også invitert til møtet for å presentere deres synspunkter i forhold
til utbyggingsplanene.
---*--Leif Ottar Tveito orienterte og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet tok orienteringen til orientering, og avventer Åseral kommunes høringsuttalelse.

LR-53/2013 – BUDSJETTRAMME 2014 FOR LINDESNESREGIONEN/LINDESNESFONDET
For at kommunen skal kunne budsjettere sine tilskudd til samarbeidet i Lindesnesregionen, må rammene
for 2014 fastsettes nå. Oversikten nedenfor viser forslag til samarbeidets totalbudsjett for 2014. Det
legges opp til en videreføring av rammene for 2013, men påplusset forventet lønns- og prisstigning med
3,5 % for Lindesnesregionen. (Endringer i folketallene kan innebære noen mindre avvik fra økningen på
3,5 %). For Lindesnesfondet legges det opp til samme kronebeløp som i 2013.
Budsjettrammen er utarbeidet bl.a. ut fra følgende premisser:
 Det er økte utgifter bl.a. som følge av at bemanningen er økt med 30 % stilling i løpet av 2013, og at
dette bemanningsnivået videreføres i 2014. Økningen forutsettes likevel dekket inn ved bruk av
opparbeidet driftsfond. Bruken av opparbeidede fondsmidler er beregnet til ca. kr. 320.000,-.
Avhengig av regnskapsresultatet for 2013 anslås bruken av driftsfondet til å tilsvare i underkant av en
halvering av fondet.
 Stillingen som samhandlingskoordinator er en 3-årig prosjektstilling som i oktober 2014 har oppnådd
denne varigheten. Evt. videreføring av stillingen må utredes nærmere, men av hensyn til
budsjettprosessen i kommunene legges det til grunn budsjettering av helårseffekt av stillingen.

Lindesnesregionen
1002 Mandal

Folketall
1.7.2013

Folketall
i%

50 % fordelt
etter folketall

50 % fordelt
likt

Sum

15 273

61,1 %

379 184

124 200

503 384

2 295

9,2 %

56 978

124 200

181 178

917

3,7 %

22 766

124 200

146 966

1027 Audnedal

1 730

6,9 %

42 951

124 200

167 151

1029 Lindesnes

4 798

19,2 %

119 120

124 200

243 320

25 013

100,0 %

621 000

621 000

1 242 000

1021 Marnardal
1026 Åseral

Sum
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Lindesnesfondet
1002 Mandal

15 273

61,1 %

244 241

80 000

324 241

2 295

9,2 %

36 701

80 000

116 701

917

3,7 %

14 664

80 000

94 664

1027 Audnedal

1 730

6,9 %

27 666

80 000

107 666

1029 Lindesnes

4 798

19,2 %

76 728

80 000

156 728

1021 Marnardal
1026 Åseral

Vest-Agder Fylkeskomm.

800 000

Sum

25 013

Sum for kommunene

400 000

400 000

1 600 000

Beløp

1002 Mandal

827 625

1021 Marnardal

297 879

1026 Åseral

241 631

1027 Audnedal

274 816

1029 Lindesnes

400 048

Vest-Agder Fylkeskomm.

800 000

Sum

100,0 %

2 842 000

Detaljert budsjett for 2014 vil være sak i Lindesnesrådets møte i desember.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Framlagt forslag til budsjettramme vedtas.
---*---

Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Framlagt forslag til budsjettramme anbefales.

LR-54/2013 – MØTEPLAN 2014
Vedtak
Saken legges fram med følgende forslag til vedtak:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2014 etter følgende møteplan:
-

Fredag 10. januar
Fredag 7. februar
Fredag 7. mars
Fredag 4. april
Fredag 9. mai
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-

Fredag 6. juni
Fredag 15. august
Fredag 12. september
Fredag 10. oktober
Fredag 7. november
Fredag 5. desember
---*---

Lindesnesrådet drøftet de enkelte møtetidspunkt, og vedtok deretter følgende møteplan:

Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2014 etter følgende møteplan:
-

Fredag 7. februar
Fredag 21. mars
Fredag 4. april
Fredag 9. mai
Fredag 6. juni
Fredag 15. august
Fredag 19. september
Fredag 10. oktober
Fredag 7. november
Fredag 5. desember

LR-55/2013 – EVENTUELT
Høring Jernbaneverkets Handlingsplan 2014 – 2023
Lindesnesrådet fattet følgende enstemmige vedtak:
Tønnes Seland, Helge Sandåker og Dagfinn Lauvsland oppnevnes til arbeidsgruppe for
utarbeidelse av forslag til regionens høringsuttalelse.
Utvikling av Strømsvika – forprosjektrapport klar
Tore Askildsen orienterte: forprosjektrapporten er nå klar, og det jobbes videre med delprosjekter; bl.a.
ny tømmerhavn. Askildsen vil sørge for å sende ut forprosjektrapporten til Lindesnesrådet.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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