LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 9.5.2014)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen
Fredag 4.4.2014
9.00 - 14.00.

Deltakere:

Ordfører i Åseral
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Audnedal
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Åseral
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Audnedal
Rådmann i Marnardal
Rådmann i Åseral
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Mandal
Rådmann i Audnedal
For Fylkesrådmann i Vest-Agder
Daglig leder Lindesnesregionen

Oddmund Ljosland (leder)
Janne Fardal Kristoffersen
Even Tronstad Sagebakken (vara for Tore Askildsen)
Helge Sandåker
Tønnes Seland
Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)
Kari Røynlid (til og med sak 6/2014)
Svein Lysestøl
Reidun Bakken
Hans Stusvik
Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Knut Sæther
Kjell Olav Hæåk
Regionalsjef Kenneth Andresen (fra kl. 9:20)
Dagfinn Lauvsland

Forfall:

Fylkesordfører i Vest-Agder

Terje Damman (Fylkesvaraordfører kunne heller
ikke møte)
Tore Askildsen (vara Even Tronstad Sagebakken
deltok))
Hannah Dybesland (vara Harald Øyslebø deltok)
Doris Tjelland Håland (vara kunne heller ikke møte)

Ordfører i Mandal
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Marnardal
I tillegg deltok i
enkeltsaker:

Turistsjef Erling Løfsnes – sak LR-07/2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen –
orientering
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LR-01/2014 – REFERATSAKER
Vedlegg


Årsmelding 2013 – Geodatasamarbeidet i Lindesnesregionen.



Brev 18.2.2014 fra ordføreren i Mandal til statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet:
Nytt fengsel i Mandal – En kort oppsummering av presentasjonen.



Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 17.3.14: Tildeling av regionale utviklingsmidler til
Lindesnesfondet 2014
---*---

Det var ikke særskilte merknader til referatsakene.

LR-02/2014 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 6. DESEMBER 2013
Vedlegg


Referat fra møtet 6.12.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat for møte 6.12.2013 godkjennes.
---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Referat for møte 6.12.2013 godkjennes.
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LR-03/2014 – SAMARBEID I LINDESNESREGIONEN – OPPFØLGING ETTER GJENNOMFØRTE MØTER
Vedlegg
Referater fra møtene vedr. samarbeid i Lindesnesregionen:






Åseral 4.2.14
Audnedal 6.2.14
Lindesnes 6.2.14
Mandal 20.2.14
Marnardal 25.2.14

Saken
Som en oppfølging av den gjennomførte evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen, og som
en forberedelse for videre samarbeid, bestemte Lindesnesrådet 8.11.13 i sak LR-62/2013 –
Lindesnesregionen – Prosedyre for endring som konsekvens av evalueringen følgende:
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.
Nå er møtene gjennomført i alle kommunene, og det henvises til møtereferatene for innholdet og
konklusjonene i møtene. Oppsummert kan en si følgende:
Kommunenes ønsker i forhold til interkommunalt samarbeid
Kommunene hadde litt varierende fokus i forhold til hva som var viktig i forhold til interkommunale
samarbeid. Fellesnevneren var at alle kommunene mente det var nødvendig med interkommunalt
samarbeid, og at det gjerne kan utvikles videre.
Kommunereformen generelt
Fellesnevneren er at kommunene avventer hvilke oppgaver kommunene skal ta hånd om i framtiden, og
oppgavefordelingen mellom kommunene, det regionale nivået og statlig nivå. Flere av kommunene
understrekte også viktigheten av hvilket «styringssystem» som ville bli lagt til grunn for en evt.
sammenslått kommune.
Kommunereformen – aktuelle partnere ved sammenslåing
Her var det ganske forskjellige holdninger i kommunene. De lengst inn i landet syntes å være mest
skeptiske til sammenslåinger. For Audnedal og Åseral var det uaktuelt med en sammenslåing med
Mandal. De to kommunene på kysten var åpnere i forhold til hvem en evt. skulle slås sammen med. Alle
kommunene var åpne i forhold til å også se ut over Lindesnesregionen etter partnere.
Videre arbeid med saken
Som en oppfølging av møtene i kommunene blir det et felles møte for regionens driftsstyre/formannskap
der det interkommunale samarbeidet og mulige forberedelser i forhold til Kommunereformen tas opp.
Møtet blir arrangert i Marnar Aula 28.4 kl. 16.00 – 21.00. Som en foreløpig forberedelse til møtet er
Harald Espeland fra Tibe PR engasjert til å bistå med gjennomføringen av møtet. Dette etter innspill fra
Helge Sandåker / Rådmannsutvalget.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som «på fritt faglig grunnlag
gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling.»
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Ekspertutvalget skal levere to rapporter: En delrapport i slutten av mars, og en sluttrapport i
begynnelsen av desember 2014. I delrapporten skal utvalget ta utgangspunkt i dagens oppgaver i
kommunene. Som et generelt prinsipp skal det legges til grunn at alle kommuner skal løse sine
lovpålagte oppgaver selv. Utvalget skal ut fra dette angi kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta
dagens oppgaver, samt prinsipper og kriterier for en robust kommuneinndeling som gir en enhetlig og
oversiktlig forvaltning i kommunen. Delrapporten vil altså foreligge innen møtet i Lindesnesrådet 4.4.
Det er også forventet at kommuneøkonomiproposisjonen som kommer i mai vil gi føringer i forhold til
Kommunereformen.
Saken legges fram for Lindesnesrådet til drøfting, samt med tanke på å få innspill til hva som er aktuelle
tema og vinklinger i møtet 28.4.
---*--Rådmannsutvalget drøftet saken i møte 26.3 og gav følgende uttalelse:
Saken bør ses som todelt med ulik oppfølging:
a) Kommunereformen og faktaopplysninger i den forbindelse.
b) Oppfølging og tiltak som følge av den gjennomførte evalueringen.
Når det gjelder tiltak er det ønskelig at arbeidet med revisjon av vedtektene for
Lindesnesregionen igangsettes. Dette kan gjøres ved at daglig leder gis i oppdrag å
utrede saken som så «høres» i Rådmannsutvalget og så behandles i Lindesnesrådet og i
den enkelte kommune.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Det ble understreket at det måtte fokuseres på videre samarbeid i
regionen uavhengig av Kommunereformen. Uansett skal det samarbeides etter nåværende
kommunestruktur i minst 6 år. Videre ble Kommunereformen også drøftet bl.a. i forhold det
utredningsprosjektet som Hægebostad, Audnedal og Åseral samarbeider om; flere uttrykte at det hadde
vært ønskelig at alle kommunene i Lindesnesregionen hadde deltatt i prosjektet.
I forhold til Rådmannsutvalgets uttalelse ble den utdypet, bl.a. slik:
a) Som et «minstemål» i forhold til faktaopplysning kan det f.eks. gjennomføres et lunsj-tillunsj-seminar med deltakelse fra f.eks. kommunenes formannskap.
b) Det er viktig at evalueringsprosessen sluttføres.

---*--Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Når det gjelder videre arbeid i forhold til Kommunereformen avventer Lindesnesrådet
kommuneøkonomiproposisjonen i mai, og ber deretter om å få til behandling sak vedr. mulig
fellesprosjekt for alle kommunene i regionen inkl. kompetansehevning. Rådmannsutvalget bes
komme med forslag, og saken tas til behandling i Lindesnesrådet senest i første møte over ferien.
I det planlagte møtet 28.4 kan bl.a. forskjellige skisser til et slikt felles prosjekt «luftes».
Når det gjelder oppfølging og tiltak som følge av den gjennomførte evalueringen bes daglig leder
å utrede nye vedtekter som så «høres» i Rådmannsutvalget før behandling i Lindesnesrådet og
deretter i den enkelte kommune.

Side 4 av 17

LR-04/2014 – UTVIDET REGIONAL MUSEUMSTJENESTE (UTSATT BEHANDLING)
Vedlegg


Sak m/vedlegg behandlet i Lindesnesrådet 8.11.13: LR-66/2013 – Utvidet regional museumstjeneste
(ny behandling)



Nytt innspill fra regionens kulturnettverk: e-post 21.1.2014 Vedr. sak om utvidet regional
museumstjeneste.

Jfr. også tidligere saker i Lindesnesrådet:


24.5.2013: LR-18/2013 – Evaluering av prosjektet «Regional museumsformidler i Lindesnesregionen»



27.9.2013: LR-45/2013 – Utvidet regional museumstjeneste

Saken
Det vises til vedlegg, samt til tidligere behandlinger av saken i Lindesnesrådet.
Ved tre anledninger i 2013 hadde Lindesnesrådet sak vedr. regional museumstjeneste til behandling. Ved
siste gangs behandling fattet Lindesnesrådet følgende utsettelsesvedtak:
Saken utsettes i påvente av budsjettbehandlingen i den enkelte kommune og i Fylkeskommunen.
Bakgrunnen for dette vedtaket var bl.a. at det gjennom budsjettprosessen i Mandal kommune var blitt
noe usikkerhet i forhold til kommunens videre deltakelse i samarbeidet i regionen. Nå er denne
usikkerheten opphørt, og det er naturlig at saken nå får sin endelige behandling.
Vest-Agder-museet har nedlagt en god del arbeid i utredninger og dialog med kommunene og regionen.
Saken har også fått en forholdsvis grundig behandling i kommunene, Kulturnettverket,
Rådmannsutvalget o Lindesnesrådet, og det er vel lite å hente på nye «runder».
Slik det framgår av det siste innspillet fra Kulturnettverket (jfr. vedlegg), så er det et noe sprikende syn på
lokalisering av stillingen, men dette ville det nok vært mulig å finne en god løsning på. Det som kanskje er
mer betenkelig er at det i kommunene synes å være en noe «laber» interesse for saken; det er ingen som
har «gått i bresjen» for at den regionale museumstjenesten skal utvides.
Kostnadene ved en ekstra stilling som beskrevet er kr. 860.000,-/år finansiert gjennom et spleiselag
bestående av museet, fylkeskommunen og regionen. Regionens andel er kr. 380.000,-/år. Regionen får
altså mye mer igjen enn det som investeres. Likevel er det vel tvilsomt om kommunene enkeltvis ville
prioritert en slik satsing ut fra ganske stramme økonomiske rammer. Det har derfor vært finansiering via
Lindesnesfondet som har vært alternativet, men også Lindesnesfondet har relativt begrenset med
ressurser, og det er mange gode formål som ønsker finansiering derfra. .
Vedtak
Med bakgrunn i dette legges saken fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet ønsker av økonomiske årsaker ikke å bidra til etableringen av en utvidet regional
museumstjeneste.
---*--Rådmannsutvalget drøftet saken i møte 26.3 og gav en delt uttalelse:
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I forhold til daglig leders forslag til vedtak var 1 uenig (Kjell Gunnar Olsen), mens resten av
Rådmannsutvalget var enige i forslaget.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig følgende:
Lindesnesrådet ønsker av økonomiske årsaker ikke å bidra til etableringen av en utvidet regional
museumstjeneste.

LR-05/2014 – LOSTJENESTEN I LINDESNESREGIONEN
Vedlegg


Sak behandlet i Rådmannsutvalget 15.1.2013: LR-RM-04/2014 – Lindesneslosen.



Referat fra møte 23.1.2014: Ungdomsprosjekter i Lindesnesregionen – samarbeidsmøte.



Prosjektbeskrivelse: Etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen (25. januar 2014).



Epost fra Sørlandets Kompetansefond 11.2.2014: Svar på søknad: Etablering av sosialt
entreprenørskap i Lindesnesregionen.



Sak behandlet i Rådmannsutvalget 12.2.2013: LR-RM-21/2014 – Prosjektmidler fra Fylkesmannen –
prioritering av søknader.



Epost fra Sørlandets Kompetansefond 14.2.2014: Svar på søknad: Etablering av Lostjenesten i
Lindesnesregionen.



Referat fra møte 12.3.14 i Arbeidsgruppe for etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen.



Søknad om støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Støtte til oppfølgings- og
losfunksjoner for ungdom – 2014.

Nettreferanser


Nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vedr. Tilskuddsordning for støtte til
oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom: http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Tilskuddsordningfor-stotte-til-oppfolgings--og-losfunksjoner-for-ungdom/



Lindesnesregionens nettsider: http://lindesnesregionen.no/nyhetsarkiv/410-lindesneslosen-3

Jfr. også saker behandlet i Lindesnesrådet:


6.9.13: LR-39/2013 – Prosjekt «Reduksjon av antall uføre i Lindesnesregionen»



8.11.13: LR-63/2013 – Lindesneslosen - status

Prosjektets aktiviteter etter 8.11.13
Lindesnesrådet vedtok i møte 8. november i sak LR-63/2013 – Lindesneslosen – status:
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.
Etter at Lindesnesrådet hadde saken til behandling har det vært arbeidet videre med prosjektet på
mange arenaer og i forhold til mange aktører. Både hos Sørlandets Kompetansefond, Vest-Agder
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fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og i kommunene regionen har prosjektet fått god
oppmerksomhet; både av politisk og administrativ toppledelse. Inntrykket er at alle berørte
organisasjoner ønsker prosjektet realisert, og forsøker å legge til rette for det innenfor det handlingsrom
de har til rådighet.
Det vil være for omfattende å skulle refererer alle aktiviteter i prosjektet etter Lindesnesrådets møte i
november. De viktigste resultatene er likevel forsøkt oppsummert nedenfor:


Etter dialog med Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets Kompetansefond er den opprinnelige
«Lostjenesten» delt i 2 prosjekter:


Etablering av sosialt entreprenørskap i Lindesnesregionen



Etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen



Prosjektarbeidsgruppas forslag til separate prosjektbeskrivelser ble behandlet av Rådmannsutvalget i
møte 15.1.2014. Justerte prosjektbeskrivelser var klar 25.1.14. (vedlagt)



23.1.14 ble det gjennomført et «samarbeidsmøte» med representanter for flere ulike satsinger inn
mot den samme målgruppen som Lostjenesten har. Det ble bestemt at en skulle samle seg om ett
prosjekt; Lindesneslosen. (Jfr. vedlagte møtereferat).



Sørlandets Kompetansefond bevilget i møte 6.2.14 kr. 1.000.000,- til Etablering av Lostjenesten i
Lindesnesregionen. Søknad om støtte til Etablering av sosialt entreprenørskap i Lindesnesregionen
ble avslått. Bevilget beløp til Lostjenesten fordeler seg med kr. 524.000,- til følgeforskning, og kr.
476.000,- til prosjektledelse. Det er berettiget håp om at tilskuddet kan komme til å bli videreført i
ytterligere 2 år.



Rådmannsutvalget prioriterer i møte 12.2.14 søknad om prosjektmidler fra Fylkesmannen til
Lostjenesten på 3. plass av de 6 søknadene fra regionen. De prosjektene som fikk høyere prioritering
var flerårige prosjekter som allerede var igangsatt, og som hadde en delfinansiering gjennom
prosjektmidlene fra Fylkesmannen. Svar på søknaden om prosjektmidler fra Fylkesmannen antas å
foreligge innen møtet i Lindesnesrådet 4.4.14.



NAV Mandal har på vegne av regionen via Fylkesmannen søkt Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) om tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. NAV
Mandal fikk 1,2 mill. av de totalt 1,6 mill. som er tildelt til tiltak i Vest-Agder. Tilskuddet kan komme
til å bli videreført i ytterligere 2 år. Tilskuddet vil bli benyttet til delfinansiering av NAVS 2 stillinger
inn i Lostjenesten.



Prosjektarbeidsgruppa utvides med representanter for Mandal videregående skole for å kunne jobbe
mer konkret mot en etablering av prosjektet Lindesneslosen. Prosjektarbeidsgruppa endrer navn til
Arbeidsgruppe for etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen. (heretter benevnt
«Arbeidsgruppa»)



Møte 12.3.14 i Arbeidsgruppa resulterte i bl.a. i følgende:


Da det ser ut til å bli vanskelig å finne finansiering av prosjektet Sosialt entreprenørskap i
Lindesnesregionen legges det prosjektet til side og innsatsen fokuseres mot å finansiere og
realisere prosjektet Lostjenesten i Lindesnesregionen.



Signalene fra flere som har vurdert prosjektet Lostjenesten er tydelige på at det er for mye
ressurser avsatt til administrasjon. Innspillene går på at i stedet for 2 hele stillinger
(prosjektleder og administrativ ressurs), så bør det holde med 1 stilling (prosjektleder som
også tar seg av det administrative).



Mandal videregående skole tilbyr å stille lokaliteter på skolen til rådighet for prosjektet.



Mandal videregående skole tilbyr å ta arbeidsgiveransvaret for både prosjektmedarbeidere
fra Fylkeskommunen og prosjektleder/administrativ ressurs (fra kommunene).
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Byremo videregående skole bør få en naturlig plass i prosjektet.



Det mangler fortsatt god del av finansiering av Prosjektleder/administrativ ressurs. Det tas
sikte på å søke Lindesnesfondet om støtte til prosjektet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) annonsert i månedsskiftet februar/mars en ny
Tilskuddsordning for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Søknadsfristen var 26.3.14,
og det er søkt om tilskudd fra denne tilskuddsordningen (jfr. vedlegg). Det er søkt om støtte til 2
«loser» som skal ha et særlig ansvar for de 6 ungdomsskolene i regionen (jfr. vedlegg).

Status
Kort oppsummert er status i forhold til realisering følgende:


Prosjektet er så langt det har latt seg gjøre endret i forhold til signaler gitt fra de sentrale
samarbeidspartnerne.



NAV har gjennom Barnefattigdomsmidlene skaffet finansiering til sine 2 stillinger inn i prosjektet.



Finansiering til følgeforskning fra Arbeidsforskningsinstituttet er på plass gjennom delbevilgning fra
Sørlandets Kompetansefond.



Prosjektledelse/administrasjon er delfinansiert gjennom bevilgning fra Sørlandets Kompetansefond.



Det er 2 søknader om støtte til prosjektet som ikke er besvart i skrivende stund):





Søknad om prosjektmidler fra Fylkesmannen: kr. 600.000,-/år i 3 år. Et tilskudd derfra vil evt.
bli benyttet til prosjektledelse/administrasjon.



Søknad om prosjektmidler Fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): kr. 930.000,/år i 3 år. Et tilskudd herfra vil bli benyttet til å utvide med flere prosjektmedarbeidere (inntil
2 stillinger) for lostjeneste på regionens ungdomsskoler.

Mandal videregående skole tilbyr lokaliteter, og er villige til å påta seg arbeidsgiveransvaret for
prosjektledelsen (i tillegg til medarbeidere fra fylkeskommunen).

Revidert prosjektbeskrivelse (25.1.2014) innebærer en prosjektorganisasjon der Fylkeskommunen deltar
med 2 årsverk), NAV med 2 årsverk og kommunene med 2 årsverk (prosjektleder og administrativ
ressurs). Status i forhold til dette er at:


NAV har i hovedsak skaffet nødvendig finansiering av sine 2 stillinger.



Fylkeskommunens avventer ny søknad i forhold til sin medvirkning i prosjektet.



Delfinansieringen av prosjektleder og administrativ ressurs med kr. 476.000,- av totalt kr. 1.765.000,pr. år. Det er sendt flere søknader om prosjektstøtte, men som det enda ikke er kommet svar på.

Vurdering - økonomi
Det gjenstår nå 2 store usikkerhetsfaktorer i forhold til realisering av prosjektet slik det er planlagt:


Om Fylkeskommunen finner å kunne medvirke med 2 årsverk?



Om det er mulig å skaffe nødvendig finansiering til kommunenes ansatte i prosjektet (prosjektleder
og administrativ ressurs)? Av budsjettert kostnad på kr. 1.765.000,-/år er det det bare tilskuddet fra
Sørlandets Kompetansefond som til nå er sikker (med kr. 476.000,-/år.)

Når svar på søknadene om tilskudd fra Fylkesmannen og fra Bufdir foreligger, vil det være tydeligere om
prosjektet kan la seg realisere eller ikke.
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Signalene i forhold til at det er unødvendig høy bemanning til ledelse og administrasjon av prosjektet,
tilsier at det er her en bør kutte for å få ned den totale kostnaden ved den kommunale andelen av
prosjektet. Det er beregnet kontorkostnader med 15 % for de to stillingene. Mandal videregående skole
tilbyr å stille lokaliteter på skolen til rådighet for prosjektet. Ved å kutte stillingen som administrativ
ressurs, og takke ja til tilbudet fra Mandal videregående skole om lokaliteter, reduseres budsjettet med
anslagsvis kr. 700.000,-/år. Om disse grepene foretas gjenstår ca. kr. 600.000,-/år for å fullfinansiere den
kommunale delen av prosjektet.
Prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» (2009 – 2012) kan på mange måter sies å være
forprosjektet og grunnlaget som Lostjenesten bygger på. Lindesnesfondet har ved flere anledninger gitt
tilskudd til prosjektet og sørget for videreføring fram til sommerferien 2014. Totalt er det bevilget fra
Lindesnesfondet ca. kr. 700.000,- over en 2-års periode. Dersom det viser seg umulig å skaffe ekstern
finansiering til den kommunale delen av prosjektet, er det vel nærliggende å søke Lindesnesfondet om
ytterligere tilskudd til formålet.
Andre vurderinger
Prosjektet kan ses på som en dugnad mellom partnerne NAV, Fylkeskommunen og kommunene i
regionen for å ta tak i felles utfordringer. Sett fra kommunens side kan det være fristende å takke ja til
Mandal videregående skoles tilbud om å også ivareta arbeidsgiveransvaret for prosjektleder. Imidlertid
kan det komme til å svekke det kommunale «eierskapet» og linken inn i kommunene, noe som vil være
svært skadelig på sikt. Ved at de 3 partnerne hver især ivaretar arbeidsgiveransvaret for «sine» deltakere
inn i prosjektet, ivaretas kommunikasjon med de respektive organisasjonen på best mulig måte, og alle
vil nyte godt av den kompetansehevningen prosjektet kommer til å innebære.
Når det gjelder lokalisering vil en samlokalisering på skolen være å foretrekke, både fordi det forenkler
samhandlingen internt i prosjektet, og det gir nærhet til målgruppen. Målsettingen må være at
ungdommene i størst mulig grad forblir elever og ikke må oppsøke Lostjenesten f.eks. i et kommunalt
kontor eller hos NAV.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Arbeidsgruppe for etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen bes arbeide videre med
prosjektet med målsetting om oppstart ved skolestart i august 2014. Det gis følgende føringer for
arbeidet:


Det takkes ja til tilbudet om lokalisering av prosjektet til Mandal videregående skole.



Vest-Agder fylkeskommune anmodes/søkes om å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.



NAV forutsettes å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.



Stilingen som administrativ ressurs kuttes. Prosjektleder forutsettes å ivareta nødvendig
administrasjon i prosjektet (utover det den enkelte prosjektmedarbeider selv ivaretar).



Byremo videregående skole inviteres med i prosjektet både i planlegging og gjennomføring.



Prosjektplanen oppdateres i forhold til punktene over.

---*--Dagfinn Lauvsland orienterte om prosjektet; bl.a. at Fylkesmannen hadde bevilget kr. 200.000,- i
Prosjektskjønnsmidler.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig følgende:
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Arbeidsgruppe for etablering av Lostjenesten i Lindesnesregionen bes arbeide videre med
prosjektet med målsetting om oppstart ved skolestart i august 2014. Det gis følgende føringer for
arbeidet:


Det takkes ja til tilbudet om lokalisering av prosjektet til Mandal videregående skole.



Vest-Agder fylkeskommune anmodes/søkes om å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.



NAV forutsettes å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.



Stilingen som administrativ ressurs kuttes. Prosjektleder forutsettes å ivareta nødvendig
administrasjon i prosjektet (utover det den enkelte prosjektmedarbeider selv ivaretar).



Byremo videregående skole inviteres med i prosjektet både i planlegging og gjennomføring.



Prosjektplanen oppdateres i forhold til punktene over.

LR-06/2014 – ARBEIDET MED VEGPAKKE FOR LINDESNESREGIONEN - STATUS
Vedlegg


(Utkast til) Arbeidsnotat fra møte i Arbeidsgruppa for Lindesnespakken 25.3.14.

Nettreferanse
Lindesnesregionens nettsider: http://lindesnesregionen.no/tema/lindesnespakken
Saken
Arbeidsgruppa for Lindesnespakken startet sitt arbeid 4. februar, og har til nå gjennomført 3 møter. Alle
referater fra møtene og annen relevant informasjon er tilgjengelige på Lindesnesregionens nettsider. Det
siste referatet er vedlagt.
Leder av Arbeidsgruppa Helge Sandåker gir en orientering om arbeidet og status så langt.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
---*--Helge Sandåker orienterte om arbeidet i Arbeidsgruppa for Lindesnespakken status så langt. Han
informerte også om at det 22.4 blir et møte mellom representanter for Arbeidsgruppa og
Samferdselsministeren.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-07/2014 – TURISTKONTORET FOR LINDESNESREGIONEN - ORIENTERING
Saken
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Turistkontoret har fått mye oppmerksomhet i lokale medier i vinter, bl.a. i forhold til lokalisering og i
forhold til satsing på nye medier. Nå foreligger årsrapporten for 2013, og turistsjef Erling Løfsnes vil gi
Lindesnesrådet en orientering både om den, og om planene framover.
Både Løfsnes og styreleder Hans Stusvik vil svare på spørsmål og ta imot innspill fra Lindesnesrådet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
---*--Daglig leder Erling Løfsnes og styreleder Hans Stusvik orienterte og svarte på spørsmål. Det ble også
samlet inn skriftlige innspill fra Rådet til Turistkontorets videre strategiarbeid.
Lindesnesrådet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-08/2014 – VOLD I NÆRE RELASJONER – MULIGE TILTAK
Sak spilt inn av ordfører Janne Fardal Kristoffersen.
Nettreferanse


Lindesnesregionens nettsider: temaside for Plan for likestilling og likeverd:
http://lindesnesregionen.no/tema/likestilling

Saken
I den senere tid har det i media vært et forsterket fokus på omfang og alvorlighetsgrad av vold i nære
relasjoner. Statistikkene viser at dette er langt mer alvorlig enn de fleste av oss tror. Det er spørsmål om
vi i Lindesnesregionen kan ta opp dette temaet på en god og forebyggende måte, f.eks. gjennom et
temamøte, konferanse, ell.
Vurdering
Det er viktig at evt. tiltak som evt. settes mot en slikt alvorlig og kompleks utfordring gir varig effekt og
ikke bare blir et «et slag i luften». I forhold til kommunenes muligheter til å påvirke disse
problemområdene, så må tiltakene innebære permanente endringer i forhold til hvordan
problemstillingen håndteres og forebygges i kommunene.
Det Regionale Likestillingsutvalget arbeider med forslag til Regional plan for Likestilling og Likeverd. I
arbeidet med planen har utvalget også fokus på vold i nære relasjoner. Planen er ment å skulle være
fokusert på de viktigste områdene, og ha en praktisk tilnærming til disse. For å gi problemstillingen vold i
nære relasjoner tilstrekkelig og langvarig oppmerksomhet, kan det være naturlig at Lindesnesrådet gir
Likestillingsutvalget oppdraget i forhold til dette.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
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Regionalt likestillingsutvalg bes utrede mulige tiltak i forhold til forebyggingen og avbøting av
vold i nære relasjoner. I den grad det er naturlig kan tiltakene inngå i Regional plan for Likestilling
og Likeverd.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:
Regionalt likestillingsutvalg bes utrede mulige tiltak i forhold til forebyggingen og avbøting av
vold i nære relasjoner. I den grad det er naturlig kan tiltakene inngå i Regional plan for Likestilling
og Likeverd.

LR-09/2014 – HØRING – UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF - ORIENTERING
Vedlegg


Høringsbrev datert 28.2.2014: Høring - Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF.



Sak behandler i Rådmannsutvalget 14.3.14: LR-RM-25/2014 – Utviklingsplan SSHF 2030 – Høring prosedyre

Nettreferanse
SSHFs nettsider: http://www.sshf.no/omoss/utviklingsplan-2030/horingsrapport/Sider/side.aspx
(Høringsdokumentet m/vedlegg)
Saken
Sørlandet Sykehus HF (SSHF) sendte i slutten av februar ut på høring en foreløpig prosjektrapport for
Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus. I høringsbrevet er høringsfristen satt til 1.9.2014, men det
signaler om at denne fristen kan komme til å bli forlenget.
Regionrådene i Agder er ikke blant høringsinstansene, men har likevel fått tilsendt høringsbrevet fra
SSHF. Det er kommunene som er høringsinstanser. Rådmannsutvalget i regionen har likevel i møte
14.3.14 tatt opp saken da kommunene i regionen antas å ha en del sammenfallende interesser i forhold
til høringen, og siden det er et omfattende arbeid å gå gjennom og vurdere hele sakskomplekset.
Rådmannsutvalget vedtok å be regionens helsenettverk om å utarbeide forslag til uttalelse. Tanken er at
en uttalelse skal kunne behandles i Lindesnesrådets møte 6. juni, og at den enkelte kommune i regionen
kan nyttiggjøre seg utredningen og uttalelsen i den grad de finner det formålstjenlig.
Rådmann Hans Stusvik ble i møte i Rådmannsutvalget 15.11.13 oppnevnt som regionens representant i
Styringsgruppa til SSHF Utviklingsplan 2030. Han vil gi Lindesnesrådet en orientering om
høringsprosedyren og andre forhold knyttet til Utviklingsplan 2030.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen vedr. Utviklingsplan 2030 tas til etterretning.
Lindesnesrådet imøteser sak vedr. forslag til høringsuttalelse til møtet i Rådet 6. juni.
Dersom det blir gitt forlenget høringsfrist kan behandlingen i Lindesnesrådet utsettes
tilsvarende.
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---*--Hans Stusvik gav en orientering om arbeidet med SSHF Utviklingsplan 2030 og Strategiplan 2015-2017.
Lindesnesrådet drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:
Orienteringen vedr. Utviklingsplan 2030 tas til etterretning.
Lindesnesrådet imøteser sak vedr. forslag til høringsuttalelse til møtet i Rådet 6. juni.
Dersom det blir gitt forlenget høringsfrist kan behandlingen i Lindesnesrådet utsettes tilsvarende.

LR-10/2014 – PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER - ORIENTERING
Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 19.3.14: Orientering om oppstart av planarbeid for "Plan for
kollektivtransporten i Vest-Agder" med vedlegg:
 Sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 13.2.14: Plan for
kollektivtransporten i Vest-Agder: Orientering om oppstart av planarbeid.

Saken
Som del av arbeidet med Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014 - 2019, skal det utarbeides en
temaplan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Planen avløser "Plan for kollektivtransporten i VestAgder 2003 – 2006."
Vedlegg gir informasjon om oppstart og organisering av arbeidet.
Kommunene vil bli orientert om arbeidet gjennom regionrådene, og fylkeskommunen kan delta på
regionmøter for å orientere om saken. Det inviteres også til innspill underveis i planarbeidet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Fylkeskommunen inviteres til møte i Lindesnesrådet for å orientere om arbeidet med temaplan
for kollektivtransporten i Vest-Agder.
---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Fylkeskommunen inviteres til møte i Lindesnesrådet for å orientere om arbeidet med temaplan
for kollektivtransporten i Vest-Agder.

LR-11/2014 – HØRING PLANPROGRAM: VINN AGDER
Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 19.3.14: Regional plan for innovasjon og bærekraftig
verdiskaping Agder. Varsling av planoppstart, og høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 8-3. Høringsfrist 4. mai 2014.
Med vedlegg:
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Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 - Forslag til
planprogram.

Saken
Fylkeskommunen varsler i brev 19.3 om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030. Fristen som er satt for å avgi
høringsuttalelse er 4. mai.
For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som skal gjøre rede for blant annet formålet
med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, og behovet for utredninger. Forslag til
planprogram for VINN Agder er nå sendt ut på høring / offentlig ettersyn, og de ulike aktørene på Agder
inviteres til å bidra med konstruktive innspill til planprogrammet for å sikre en tidlig involvering og en
god regional forankring av planarbeidet. Spesielt ønskes synspunkter på
-

Hva som anses som hovedutfordringer som planarbeidet burde berøre
Prioritering av plantemaer
Organisering av planarbeidet og involvering
Konkrete utredningsbehov

Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige
myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen
når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak, jf. Plan- og bygningsloven § 8-3.
Plan- og bygningsloven legger spesielt vekt på involvering av kommuner i regionale planprosesser.
Kommunene oppfordres derfor spesielt om å gi innspill til planprogrammet. Der det anses som mulig og
formålstjenlig kan kommunene gjerne sende samordnete høringsuttalelser gjennom sine respektive
regionråd, men hver kommune står selvsagt fritt til å sende inn en egen uttalelse. Det er spesielt viktig å
få innspill/signaler fra igangsatte og pågående lokale/regionale planprosesser; dette for å sikre at
arbeidet med VINN Agder blir godt koordinert, samordnet og forankret i forhold til andre prosesser som
pågår på Agder.
Vurdering
Næringsnettverket for Lindesnesregionen er vel de som er mest kompetente til å vurdere
planprogrammet for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, og til å utforme et
forslag til høringsuttalelse som Lindesnesrådet kan få til behandling. Den relativt korte høringsfristen
passer dårlig i forhold til møtetidspunkt for Rådet som har sitt møte 9. mai. Det er imidlertid avklart med
Fylkeskommunen at et vedtak om høringsuttalelse vedtatt i mai-møtet av Lindesnesrådet vil være
tidsnok til å bli tatt med i det videre arbeidet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Næringsnettverket bes foreslå høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for innovasjon
og bærekraftig verdiskaping Agder.
---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Næringsnettverket bes foreslå høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for innovasjon
og bærekraftig verdiskaping Agder.
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LR-12/2014 – HØRING PLANPROGRAM: REGIONAL TRANSPORTPLAN AGDER
Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 20.3.14: Regional transportplan Agder. Varsling av planoppstart,
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 8-3.
Høringsfrist 4. mai 2014.
Med vedlegg:
 Regional transportplan Agder 2015-2027 – Forslag til planprogram

Saken
Jfr. saksutredning for saken Høring planprogram: VINN Agder.
Vurdering
Kommunene har oppnevnt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til en «vegpakke» for
Lindesnesregionen. Selv om arbeidsgruppas arbeidsområde ikke er helt sammenfallende med temaene
for regional transportplan, er det likevel en del «kontaktpunkter». For å sikre en kompetent behandling
av saken uten å måtte «rigge» en ny gruppe til arbeidet, kan det være en løsning å be denne
arbeidsgruppa om å utforme et forslag til høringsuttalelse som Lindesnesrådet kan få til behandling.
Arbeidsgruppa for «vegpakken» har 2 representanter for Mandal kommune, 1 representant for hver av
kommunene Marnardal og Lindesnes, og 1 felles representant for kommunene Audnedal og Åseral.
Siden representanten for de 2 sistnevnte er fra Audnedal, kan Åseral om ønskelig oppnevne 1
representant til arbeidet med høringsuttalelse til Regional transportplan Agder.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Arbeidsgruppa for «vegpakke» for Lindesnesregionen bes foreslå høringsuttalelse til
planprogram for Regional transportplan Agder. Dersom Åseral kommune ønsker det kan en
ekstra representant derfra tiltre Arbeidsgruppa når høringsuttalelsen er til behandling.
Fylkeskommunen forespørres om utvidet høringsfrist fram til møtet i Lindesnesrådet 9. mai.
---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Arbeidsgruppa for «vegpakke» for Lindesnesregionen bes foreslå høringsuttalelse til planprogram
for Regional transportplan Agder. Dersom Åseral kommune ønsker det kan en ekstra
representant derfra tiltre Arbeidsgruppa når høringsuttalelsen er til behandling.
Fylkeskommunen forespørres om utvidet høringsfrist fram til møtet i Lindesnesrådet 9. mai.

LR-13/2014 – STYREMEDLEM FRA LINDESNESREGIONEN I HOVEDPROSJEKTET SINDPRO
Vedlegg


Sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 8.11.2014: LR-59/2013 – Repr. for Lindesnesregionen i
prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon»

Saken
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I sak 59/2013 vedtok Lindesnesrådet følgende:
Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styringsgruppa for
prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon».
Samarbeidet går nå over i en ny fase: forprosjektet avsluttes i løpet av mars, og videreføring skjer
gjennom hovedprosjekt SINPRO fra april.
Lindesnesregionen er anmodet om å fortsatt ha et styremedlem i SINDPRO.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styret for
SINDPRO.
---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styret for
SINDPRO.

LR-14/2014 – VIDEREGÅENDE UTDANNING – ENDRING AV TILBUDSSTRUKTUR 2014/2015 HØRING
Vedlegg


Brev mottatt 26.3 fra Vest-Agder fylkeskommune; Høring vår 2014 - endring av tilbudsstruktur
2014/2015.

Saken
Vest-Agder fylkeskommune ber om høringsuttalelse i forhold til foreslått tilbudsstruktur ved de
videregående skolene i fylket for skoleåret 2014/2015.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i
fylket for skoleåret 2014/2015:
---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Lindesnesrådet ber daglig leder utforme en evt. høringsuttalelse ut fra innspill fra skolefaglige
ansvarlige i kommunene. Det forutsettes at skolefaglige ansvarlige i Audnedal og Mandal
etablerer dialog med hhv. Byremo videregående skole og Mandal videregående skole.

LR-15/2014 – EVENTUELT
Etter- og videreutdanning i Lindesnesregionen
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Lindesnesrådet ønsker en orientering om aktiviteter og planer for regionens arbeid med etter- og
videreutdanning.
Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Ansvarlig for dette arbeidet; Per Storetvedt inviteres til neste møte i Lindesnesrådet for å gi en slik
orientering.
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