LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 6.12.2013)
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Tønnes Seland
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Daglig leder Lindesnesregionen

Kari Røynlid
Anita Christensen (vara for Svein
Lysestøl)
Harald Øyslebø (vara for Hannah
Dybesland)
Doris Tjelland Håland
Reidun Bakken
Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Arne Wilhelmsen (vara for Knut
Sæther)
Hans Stusvik
Kjell Olav Hæåk
Forfall uten vara: Terje Damman
Leder av Strategi- og
utviklingsseksjonen Steinar Andresen
Dagfinn Lauvsland

Rejlers:
Agder Energi:
Agder Energi:
Vest-Agder-museet:

Arild Olsbu (58/2013)
Rolf Erlend Grundt (58/2013)
Kjell Morgan Ose (58/2013)
Gunhild Aaby (66/2013)

I tillegg fra Mandal
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Rådmann i Åseral
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Rådmann i Mandal
Rådmann i Marnardal
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Fylkesordfører i Vest-Agder
For Fylkesrådmann i Vest-Agder

I tillegg deltok:

Formidlingsansvarlig
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LR-56/2013 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 27. SEPTEMBER 2013
Vedlegg


Referat fra møtet 27.9.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat for møte 27.9.2013 godkjennes.
---*--Harald Øyslebø kommenterte Lindesnesrådets vedtak i sak LR-49/2013 – Mulig vegpakke for
Lindesnesregionen – drøfting. Øyslebø mente det var misforhold mellom Regionplan Lindesnes (kap. 7.
Infrastruktur, avsnitt Veisatsing, følgende kulepunkt:
Det utarbeides en veipakke i samarbeid med fylkeskommunen for det øvrige riks- og
fylkesveinettet. Ulike finansieringsalternativer utredes.
Dette ble drøftet.
Lindesnesrådet fattet deretter følgende vedtak:
Referat for møte 27.9.2013 godkjennes.

LR-57/2013 – REFERATSAKER
Vedlegg



Brev 9.10.2013 til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Høring – tilbudsstruktur
2014/2015 – søknad om utsatt høringsfrist
Brev 9.10.2013 til Telenor fra Lindesnesregionen: Innspill til møte mellom Telenor og
Lindesnesregionen 18.11.
 E-post 29.10.2013: Svar fra Telenor
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Brev 14.10.2013 til Mandal kommune fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Vedr.
ønske om et likestillingsdirektorat til Mandal
Brev 14.10.2013 til Mandal kommune fra Justis- og beredskapsdepartementet: Nytt fengsel til
Mandal
Brev 21.10.2013 til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Høring av forslag fra VestAgder fylkeskommune om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser.
---*---

Det var ikke spørsmål eller kommentarer til referatsakene.

LR-58/2013 – PRESENTASJON AV LOKALE ENERGIUTREDNINGER
Nettreferanser






Lokal energiutredning 2013 for Audnedal kommune:
http://www.aenett.no/nett/multimedia/archive/00035/LEU2013_Audnedal_rev_35541a.pdf
Lokal energiutredning 2013 for Lindesnes kommune:
http://www.aenett.no/nett/multimedia/archive/00035/LEU2013_Lindesnes_re_35546a.pdf
Lokal energiutredning 2013 for Mandal kommune:
http://www.aenett.no/nett/multimedia/archive/00035/LEU2013_Mandal_rev28_35548a.pdf
Lokal energiutredning 2013 for Marnardal kommune:
http://www.aenett.no/nett/multimedia/archive/00035/LEU2013_Marnardal_re_35549a.pdf
Lokal energiutredning 2013 for Åseral kommune:
http://www.aenett.no/nett/multimedia/archive/00035/LEU2013__seral_rev_2_35554a.pdf

Saken
Årlig utarbeider Agder Energi Nett en lokal energiutredning for hver av kommunene på Agder. Nå er 7.
utgave klar for presentasjon. Målsettingen er at utredningene skal være et nyttig oppslagsverk for
private, næringsliv og kommuner.
Nettselskapet er lovpålagt å oppdatere utredningen for hver kommune de har områdekonsesjon i hvert
annet år. Formålet er at den skal bidra til samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.
Utredningen omhandler hovedsakelig






Infrastruktur for energi
Forbruk og produksjon av energi i kommunen
Energiressurser
Energibruk i kommunale bygg
Energiløsninger for utbyggingsområde

Firmaet Rejlers har vært engasjert i arbeidet med oppdatering av energiutredningene, og energirådgiver
Gunn Spikkeland Hansen fra Rejlers vil delta i møtet i Lindesnesrådet for å ta en overordnet
gjennomgang av utredningene, samt for å svare på spørsmål.
Saken legges fram for Lindesnesrådet til orientering.
---*--Rolf Erlend Grundt fra Agder Energi og Arild Olsbu fra Rejlers presenterte energiutredningene.
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Utredningene ble drøftet og spørsmål besvart.

LR-59/2013 – REPR.
PRODUKSJON»

FOR LINDESNESREGIONEN I PROSJEKTET «SENTER FOR INNOVATIV DESIGN OG

Vedlegg


Brev fra forprosjektet «Senter for innovativ design og produksjon»: Representant for
Lindesnesregionen i prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon» med vedlegg:
 Søknad om støtte til forprosjekt «Senter for innovativ design og produksjon».

Saken
Styringsgruppa for forprosjektet for «Senter for innovativ design og produksjon» har gjort følgende
vedtak:
Prosjektleder tilskriver Lindesnesregionen og ber om at Sven Seljom oppnevnes som regionens
representant i styringsgruppen.
Sven Seljom har deltatt i prosjektet fra starten, men med en noe uklar status i forhold til hvem han har
vært oppnevnt for. Prosjektleder Erik Hillesund har derfor tatt initiativ til en avklaring vedr. dette, og det
er bakgrunnen for denne saken.
For ytterligere saksopplysninger og informasjon om prosjektet vises det til vedleggene.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styringsgruppa
for prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon».
---*--Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styringsgruppa for
prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon».
(Rådet uttrykte samtidig ønske om å få prosjektet presentert i et møte i Lindesnesrådet).

LR-60/2013 – HØRINGSUTTALELSE FRA LINDESNESREGIONEN TIL JERNBANEVERKETS
HANDLINGSPLAN 2014 – 2023
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte 27.9.13: sak LR-55/2013 Eventuelt: Høring Jernbaneverkets
Handlingsplan 2014 – 2023.
Vedlegg



Arbeidsgruppas forslag til Høringsuttalelse fra Lindesnesregionen til Jernbaneverkets Handlingsplan
2014 – 2023
Brev 30.10.2013 til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Vedr. Jernbaneverkets
Handlingsprogram 2014 – 2023 – høring.

Saken
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Lindesnesrådet fattet i sak 55/2013 følgende vedtak:
Tønnes Seland, Helge Sandåker og Dagfinn Lauvsland oppnevnes til arbeidsgruppe for
utarbeidelse av forslag til regionens høringsuttalelse.
Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som med dette legges fram for
Lindesnesrådet til behandling.
Arbeidsgruppa har også sendt forslaget til uttalelse til Vest-Agder fylkeskommune med oppfordring om
at fylkeskommunen selv skal avgi en uttalelse. Forslaget ble oversendt til fylkeskommunene 30. oktober i
stedet for å vente til etter behandlingen i Lindesnesrådet. Grunnen til dette var at en ønsket å gi
fylkeskommunen mest mulig tid til egen utredning/behandling. Uansett vil også Lindesnesregionen
endelige høringsuttalelse bli oversendt fylkeskommunen etter at Lindesnesrådet har fast satt denne.
Vedtak

Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet vedtar høringsuttalelsen slik som foreslått av arbeidsgruppa etter
innarbeidelse av følgende endringer:


---*--Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Lindesnesrådet vedtar høringsuttalelsen slik som foreslått av arbeidsgruppa etter
innarbeidelse/understrekning av viktigheten av bl.a. avgangsfrekvens og realisering av
«Genistreken» (sammenkopling Vestfoldbanen – Sørlandsbanen). Arbeidsgruppa justerer
uttalelsen i forhold til dette.

LR-61/2013 – REGIONALE KULTURSTIPEND 2013
Saken behandles for lukkede dører, jfr. Offl. § 26, 2. ledd.
Vedlegg (sendes i særskilt e-post kun til møtedeltakerne i saken)



Juryens anbefaling: Lindesnesregionens kulturstipender – 2013 (Unntatt offentlighet fram til
opplysningene frigis av Lindesnesrådet, jfr. Offl. § 26, 2. ledd.)
Oversikt over søkere til regionalt kulturstipend 2013 (Permanent Unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 26,
2. ledd.)

Saken
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt
arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for
utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.
Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor
det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen
klasse.
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Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne, enkeltpersoner, grupper, og lag og foreninger som er
bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen.
Stipendene er annonsert i media, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen.
Søknadsfristen var 1. oktober.
Søknadene er behandlet av en jury bestående av kulturansvarlig i hver av de 5 kommunene, og juryen
har kommet med sin anbefaling. Det er Lindesnesrådet som tar den endelige avgjørelsen om hvem som
skal få kulturstipendene.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
I tråd med jurtens anbefaling tildeles Lindesnesregionens kulturstipender for 2013 slik:





Kulturstipendet for hovedkategorien kunst tildeles ………………………………
Kulturstipendet for hovedkategorien musikk tildeles ………………………………
Kulturstipendet for hovedkategorien idrett tildeles ………………………………
Kulturstipendet for hovedkategorien åpen klasse tildeles ………………………………
---*---

Jon Røkland, som er leder allmennkultur i Mandal kommune og medlem av Kulturnettverket og juryen
for kulturstipendene, gav en kortfattet presentasjon av juryens anbefaling. Når det gjelder kategorien
Åpen klasse har juryen vurdert alle de innkomne søknadene til ikke å kvalifisere for stipend. Av øvrige
søknader (som ikke allerede er foreslått innvilget) anses en av søknadene i klassen for Kunst/kultur som
den «sterkeste». Stipendet for Åpen klasse er foreslått overført til klassen til Kunst/kultur slik at det
deles ut 2 stipender i denne klassen.
---*--Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
I tråd med jurtens anbefaling tildeles Lindesnesregionens kulturstipender for 2013 slik:
 Kulturstipendet for hovedkategorien kunst/kultur tildeles Kristin Antonsen.
 Kulturstipendet for hovedkategorien musikk tildeles Øyvind Liseth og Stolen Poems.
 Kulturstipendet for hovedkategorien idrett tildeles Behrouz Habib.
 I tillegg overføres stipendmidlene fra Åpen klasse til klassen for Kunst/kultur og tildeles Kari
Røynlid og Mari Ormberg.
Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av stipendene (som blir i et arrangement 4.
desember)

LR-62/2013 – LINDESNESREGIONEN – PROSEDYRE FOR ENDRING SOM KONSEKVENS AV EVALUERINGEN
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte 27.9.13: sak LR-48/2013 – Lindesnesregionen – prosedyre for
endring som konsekvens av evalueringen.
Saken
Lindesnesrådet behandlet i møte 27.9.13 sak LR-48/2013 – Lindesnesregionen – prosedyre for endring
som konsekvens av evalueringen. Rådet fattet følgende 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.
---*--Den nedsatte arbeidsgruppen behandlet saken 25.10 og konkluderte slik:
Arbeidsgruppen anbefaler som et første steg i evalueringen, at det gjennomføres en samtale med
politiske gruppeledere i alle kommunene for å avklare interessen for samarbeid i regionen. Leder
og nestleder i rådet sammen med daglig leder tar denne runden. Kommunereformen bør være et
tema i møtene. Det skrives referat fra møtene.
---*--Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med forslag til vedtak i tråd med arbeidsgruppens anbefaling:
Som et første steg gjennomføres en samtale med politiske gruppeledere i alle kommunene for å
avklare interessen for samarbeid i regionen. Leder og nestleder i rådet sammen med daglig leder
tar denne runden. Kommunereformen bør være et tema i møtene. Det skrives referat fra møtene.
---*-Lindesnesrådet drøftet saken og fattet deretter følgende vedtak:
Som et første steg gjennomføres en samtale med ordførere og politiske gruppeledere i alle
kommunene for å avklare interessen for samarbeid i regionen. Kommunens rådmann inviteres til
møtene.
Leder og nestleder i rådet sammen med daglig leder tar denne runden. Kommunereformen bør
være et tema i møtene. Det skrives referat fra møtene.

LR-63/2013 – LINDESNESLOSEN – STATUS
Nettreferanse


http://lindesnesregionen.no/nyhetsarkiv/399-lindesneslosen

Vedlegg
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Sak i fylkesutvalget 23.10.2013: Søknad om midler - prosjektet Lindesneslosen
o Fylkesutvalgets vedtak
o Saksutredning og administrasjonenes innstilling

Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte 6.9.13: sak LR-39/2013 – Prosjekt «Reduksjon av antall uføre i
Lindesnesregionen».
Saken
Det er søkt fylkeskommunen om i overkant av 1,9 mill. kr til prosjektet over en periode på 3 år. Det er
søkt Sørlandets kompetansefond om ca. 5,75 mill. kr i samme periode. De deltakende kommuner bidrar
med en egeninnsats verdsatt til 1,2 mill. kr i perioden. Denne finansieringen skal gå til
grunnbemanningen i prosjekter og satsingen på sosialt entreprenørskap. Finansiering av «losvesenet» på
i overkant av 10,6 mill. kr skal skje via andre finansieringskilder.
Sørlandets Kompetansefond vil behandle saken innen 15. februar 2014. Fylkesutvalget i Vest-Agder
fylkeskommune har behandlet søknaden og fattet følgende vedtak:
Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på intensjonen, men finner ikke å kunne imøtekomme
søknaden om midler til prosjekt Lindesneslosen slik det er skissert i søknaden.
Det vises til saksutredningen.
Det er vanskelig å si om avslaget på søknaden til Vest-Agder fylkeskommune også vil få konsekvenser for
søknaden til Sørlandets Kompetansefond. Uansett innebærer avslaget at en ikke en gang oppnår full
finansiering av hovedsatsing 1 i prosjektet.
Lindesneslosen var tenkt som et prosjekt for å ta tak i flere av levekårsutfordringene på en helhetlig
måte. Nå må det vurderes om planene skal legges på is, justeres eller forsøkes gjennomført med andre
finansieringskilder enn de som opprinnelig var tenkt.

Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting uten forslag til vedtak.
---*--Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Lindesnesrådet ber Prosjektarbeidsgruppa å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune og
Sørlandets Kompetansefond med tanke på å revidere prosjektplan og søknader om prosjektstøtte
i forhold til signaler gitt.

LR-64/2013 – LINDESNESRÅDET – SAKER, MØTEFORM M.M.
I Lindesnesrådets møte 27.9.13 ble det uttrykt behov for en drøfting av form og innhold i
Lindesnesrådets møter.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Av praktiske ting ble bl.a. følgende nevnt:




De viktigste sakene bør komme tidlig i møtet.
Presentasjoner og innledninger fra eksterne bør være relevant for alle kommunene.
Sakspapirer bør sendes ut noe tidligere, gjerne 1,5 uke før møtet.
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Lindesnesrådet er interessert i hvordan nabosamarbeidene Listerregionen og Knutepunkt Sør organiserer
sitt arbeid og møtevirksomhet.
Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Daglig leder undersøker med Listerregionen, Knutepunkt Sør og Setesdalregionen hvordan de
organiserer sitt arbeid og møtevirksomhet. Et notat vedr. dette legges fram for rådet.

LR-65/2013 – KOMMUNEREFORMEN - DRØFTING
Det er forventninger om at det innen relativt kort tid vil bli gjennomført en kommunereform som bl.a. vil
ha som resultat betydelig færre kommuner i Norge. Det er ikke klart hvor stor graden av statlig styring og
stimulans vil være, heller ikke hvilke kriterier for evt. sammenslåinger som vil være gjeldende.
Uansett er det fra noen hold uttrykt ønske om at det kan starte en samtale om dette i
Lindesnesregionen, og at Lindesnesrådet kan være en egnet arena.
---*--Saken ble drøftet og problemstillinger luftet. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.

LR-66/2013 – UTVIDET REGIONAL MUSEUMSTJENESTE (NY BEHANDLING)
I møtet 27.9.13 fikk Lindesnesrådet til behandling saken LR-45/2013 – Utvidet regional museumstjeneste.
Det ble gitt en presentasjon av foreslått oppegg av formidlingsansvarlig Gunhild Aaby fra Vest-Agdermuseet. Lindesnesrådet vedtok å utsette den endelige behandlingen av saken.
Utredningen nedenfor er den samme som den som ble lagt fram 27.9.13. Vedlagte notat fra Vest-Agdermuseet er oppdatert bl.a. ut fra signalene fra første gangs behandling.
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:
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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.
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 innledet, og Lindesnesrådet drøftet saken. Deretter fattet Rådet følgende vedtak:
Saken utsettes i påvente av budsjettbehandlingen i den enkelte kommune og i Fylkeskommunen.

LR-67/2013 – EVENTUELT
Veipakke i Lindesnesregionen
Ref. sak behandlet av Lindesnesrådet 27. september 2013: LR-49/2013 – Mulig vegpakke for
Lindesnesregionen – drøfting.
Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Lindesnesrådet ønsker å få seg forelagt en sak vedr. innholdet i en «vegpakke» i
Lindesnesregionen.
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