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LR-28/2014 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 9. MAI 2014
Vedlegg


Referat (utkast)fra møtet 9.5.2014

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat for møte 9.5.2014 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Referat for møte 9.5.2014 godkjennes.

LR-29/2014 – REGNSKAP FOR LINDESNESREGIONEN 2013
Vedlegg


Regnskap for Lindesnesregionen 2013

Saken
Lindesnes kommune var fram til 31.12.13 vertskommune for Lindesnesregionen, og regionens regnskap
var derved teknisk sett en del av regnskapet til Lindesnes kommune. Det er grunnen til at regnskapet
viser en total nettokostnad på kr. 526.000,- som er i tråd med budsjettert kostnad for Lindesnes
kommune. Beløpet Lindesnes kommunes regnskapsmessige nettokostnad ved deltakelse i
Lindesnesregionen; altså summen av kommunens tilskudd til driften av regionsamarbeidet, og tilskuddet
til Lindesnesfondet. Regnskapet til Lindesnesregionen var et eget «ansvar» og var slik sett adskilt fra
kommunens eget regnskap. Regnskapet for Lindesnes kommune er revidert og godkjent; derved er også
regnskapet for Lindesnesregionen slik sett teknisk godkjent.
Regnskapet for Lindesnesregionen gjøres opp årlig, og overskudd/underskudd gjøres opp mot regionens
fondsmidler. På denne måten holdes midlene til Lindesnesregionen og Lindesnesfondet adskilt fra
kommunens midler.
Til og med regnskapsåret 2013 ble regnskapet til Lindesnesfondet ført integrert med regnskapet til
Lindesnesregionen for øvrig. Regnskapsteknisk er det helt kurant, men det innebærer at regnskapet er
vanskelig å «lese». Fra og med 2014 er regnskapsføringen endret bl.a. slik at Lindesnesfondet føres på et
eget ansvar, jfr. sak til behandling i dagens møte: LR-31/2014 – Detaljbudsjett for Lindesnesregionen
2014. Fra og med 2014 vil regnskap for Lindesnesfondet og regnskap for Lindesnesregionen presenteres
hver for seg, og behandles av hhv Fondsstyret for Linesnesfondet og Lindesnesrådet.
Vedlagte regnskap vil bli nærmere gjennomgått ved behandling av saken i Rådet.
Vedtak
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Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Regnskapet for Lindesnesregionen 2013 godkjennes.

---*--Daglig leder gav en rask orientering og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet vedtok deretter enstemmig:
Regnskapet for Lindesnesregionen 2013 godkjennes.

LR-30/2014 – ÅRSMELDING FOR LINDESNESREGIONEN 2013
Vedlegg


Årsmelding for Lindesnesregionen 2013

Saken
Det vises til vedlagte årsmelding for Lindesnesregionen 2013.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Lindesnesregionen 2013 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Årsmelding for Lindesnesregionen 2013 godkjennes.

LR-31/2014 – DETALJBUDSJETT FOR LINDESNESREGIONEN 2014
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådet 27.9.2013: LR-53/2013 – Budsjettramme 2014 for
Lindesnesregionen/Lindesnesfondet
Vedlegg


(Forslag til) Detaljbudsjett 2014 - Lindesnesregionen

Saken
Kommentar til noen av budsjettpostene:
Ansvar 1066 Lindesnesregionen:
10100 – Lønn
Her føres lønn til Dagfinn Lauvsland (100 % stilling) og Per Storetvedt (timebasert avlønning).
12709 – Kjøp konsulenttjenester
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Her føres tjenester fra DDVs weborganisasjon (lindesnesregionen.no), Tibe Samfunn (felles
formannskapsmøte 28. april), Agderforskning (bistand søknad om tilskudd byregioner).
12900 – Internkjøp
Her føres godtgjørelse til vertskommunen for Lindesnesregionen (husleie, regnskapstjenester, etc.)
19401 – Bruk av disposisjonsfond
Dette er bruk av opparbeidet disposisjonsfond for å balansere budsjettet. Etter dette gjenstår ca. kr.
280.000,- av disposisjonsfondet.
19506 – Bruk av bundne driftsfond
Dette er godtgjørelse for administrasjon av Lindesnesfondet.
Ansvar 1068 Lindesnesregionen – Samhandlingsreformen:
10100 – Lønn
Her føres lønn til Unn - Christin K. Melby (100 % stilling).
12900 – Internkjøp
Her føres godtgjørelse til vertskommunen for Lindesnesregionen (husleie, regnskapstjenester, etc.)
19505 – Bruk av bundne driftsfond
Dette er bruk tidligere avsatte midler.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Detaljbudsjettet for Lindesnesregionen 2014 vedtas.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Detaljbudsjettet for Lindesnesregionen 2014 vedtas.

LR-32/2014 – MULIG FENGSEL TIL MANDAL – ORIENTERING
Jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet 6.9.2013: LR-37/2013 – Nytt fengsel på Sørlandet
Vedlegg


Presentasjon/dokumenter fra Tore Askildsen
 Notat til bystyret vedr. arbeidet med nytt fengsel i Mandal.
 Nytt fengsel i Mandal – en kort oppsummering av presentasjonen
 Presentasjon: Nytt fengsel i Mandal
 Notat: Rehabilitering av domfelte. Vedlegg:
 Mandal videregående skole: Arbeid med etablering av fengsel i Mandal kommune
 Notat fra Mindus
 Notat fra Kvalifiseringsenheten

Saken
Tore Askildsen gir en kort orientering om status i arbeidet for å få lokalisert nytt fengsel til Mandal.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
---*--Tore Askildsen orienterte om status i saken og de kommende besøket fra Justiskomiteen. Mandal og
regionen har en sterk «søknad» med et totalkonsept inkl. viktige støttefunksjoner bl.a. i forhold til
rehabilitering. Også i forhold til tillitsvalgte er det en god dialog.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-33/2014 – LINDESNESLOSEN - ORIENTERING
Jfr. behandling av saken flere ganger i Lindesnesrådet; sist i møte 4.4.14:
 LR-05/2014 – Lostjenesten i Lindesnesregionen
Nettreferanse


Lindesnesregionens nettsider: http://www.lindesnesregionen.no/index.php/tema/lindesneslosen

Vedlegg


Brev til Vest-Agder fylkeskommune 8.5.2014: Anmodning/søknad om Vest-Agder fylkeskommunes
deltakelse I prosjektet Lostjenesten i Lindesnesregionen



Brev til Vest-Agder fylkeskommune 22.5.2014; Prosjektet Lindesneslosen – administrativ innstilling



Svar fra Vest-Agder fylkeskommune 3.6.2014: Vedrørende forespørsel om administrativ innstilling til
fylkeskommunens deltagelse

Saken
Lindesnesrådet vedtok i sak 5/2014 følgende:
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.
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Arbeidsgruppa for Lindesneslosen har etter vedtaket i Lindesnesrådet arbeidet videre med prosjektet og
gjennomført 2 møter i forprosjektet (referat fra møtene er tilgjengelige på regionens nettsider). I forhold
til punktene i Lindesnesrådets vedtak er disse fulgt opp på følgende måter:
1. Det takkes ja til tilbudet om lokalisering av prosjektet til Mandal videregående skole.
Mandal videregående skole er informert om dette.
2. Vest-Agder fylkeskommune anmodes/søkes om å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.
Se vedlagte korrespondanse med fylkeskommunen.
Status i forhold til saken er at den vil bli behandlet i Fylkestinget i augustmøtet. Saken er ikke ferdig
utredet, men administrasjonen opplyser at de er positive til å inngå et samarbeid vedr.
Lindesneslosen, men at de har behov for noen ytterligere avklaringer før det fremmes en
administrativ innstilling.
Prosjektet ble derfor invitert til et møte hos Fylkesutdanningssjefen i slutten av juni.
3. NAV forutsettes å reservere 2 årsverk inn i prosjektet.
NAV går inn i prosjektet med 2 årsverk.
4. Stilingen som administrativ ressurs kuttes. Prosjektleder forutsettes å ivareta nødvendig
administrasjon i prosjektet (utover det den enkelte prosjektmedarbeider selv ivaretar).
Prosjektorganisasjon, budsjett mv. er oppdatert i henhold til dette.
5. Byremo videregående skole inviteres med i prosjektet både i planlegging og gjennomføring.
Byremo videregående skole har vært representert i de 2 siste møtene i Arbeidsgruppa v/rektor Jan
Telhaug.
6. Prosjektplanen oppdateres i forhold til punktene over.
Prosjektplanene re oppdatert i forhold til bl.a. disse punktene.
For øvrig nevnes følgende fra prosjektarbeidet:
A. Søknad om prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bla avslått
Søknaden om kr. 930.000,-/år i 3 år var med tanke på å kunne utvide med flere
prosjektmedarbeidere (inntil 2 stillinger) for lostjeneste på regionens ungdomsskoler.
B. Søknad om prosjektmidler fra Lindesnesfondet bla ble innvilget
Lindesnesfondet innvilget et tilskudd til prosjektet på kr. 300.000,- hvert år i 3 år. Dette var det som
manglet på å få finansiert den kommunale andelen av prosjektet.
C. Forprosjektet avsluttes – hovedprosjektet starter
I umiddelbar etterkant av møtet med Fylkesutdanningssjefen gjennomføres et avsluttende møte av
Arbeidsgruppa (forprosjektet). Fra samme tidspunkt anses hovedprosjektet å ha startet.
D. Styringsgruppa etableres
Arbeidsgruppa anbefaler en administrativ styringsgruppe for hovedprosjektet og har anmodet
følgende om å oppnevne representanter til denne:



NAV: 1 representant
Vertskommunen – Mandal kommune: 1 representant
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Rådmannsutvalget: 1 representant (også regionens representant)
Vest-Agder fylkeskommune: 1 representant (forutsatt deltakelse fra fylkeskommunen)

I tillegg mener arbeidsgruppa at er det naturlig at prosjektleder deltar i møtene, og at
vedkommende også ivaretar sekretærfunksjonen.
E. Stillingene som prosjektleder og 2 veiledere er lyst ut
I begynnelsen av juni ble stillingene i prosjektet lyst ut med søknadsfrist 22. juni. Målsettingen er å
starte opp prosjektet ved skolestart.
Dagfinn Lauvsland orienterer om prosjektet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Dagfinn Lauvsland orienterte kort om status, etablering av Styringsgruppe for hovedprosjektet, møte hos
Fylkesutdanningssjefen i slutten av juni, og om god søkning til de utlyste stillingene i prosjektet.
Ånen Werdal orienterte om at saken kommer til behandling i Fylkesutvalget i slutten av august og i
Fylkestinget i oktober.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-34/2014 – LINDESNESRÅDET – MØTEPLAN
Saken
Det er satt opp følgende møter i Lindesnesrådet for resten av 2014:
-

Fredag 15. august
Fredag 19. september
Fredag 10. oktober
Fredag 7. november
Fredag 5. desember

15. august viser seg å være den dagen Kommunereformen er temaet i Arendalsuka. Det er flere av
Lindesnesrådets medlemmer som ønsker å være i Arendal akkurat den dagen. Det er derfor aktuelt å
flytte møtet i Lindesnesrådet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådets møte 15. august flyttes til …
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---*--Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Lindesnesrådets møte 15. august flyttes til tirsdag 19. august.

LR-35/2014 – KOMMUNEREFORMEN – FYLKESMANNENS ROLLE OG FUNKSJON
Nettreferanse
-

Lindesnesregionens nettsider: temaside for Kommunereformen:
https://lindesnesregionen.no/index.php/tema/kommunereformen

Saken
Fylkesmannen får en sentral rolle bla. som prosessveileder for kommunene.
Assisterende fylkesmann Tom Egerhei vil delta i møtet og gi en orientering om Kommunereformen og
fylkesmannens rolle i den forbindelse.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Tom Egerhei orienterte.
Orienteringen var oppsummert i en PowerPoint presentasjon som Egerhei viste. Presentasjon er vedlagt
referatet fra Lindesnesrådets møte.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-36/2014 – SAMARBEID I LINDESNESREGIONEN – 5-KOMMUNEPROSJEKT: PROSJEKTET
ALTERNATIVET LINDESNESREGIONEN
Jfr.


Sak behandlet av Lindesnesrådet 9.5.14: LR-18/2014 – Samarbeid i Lindesnesregionen – oppfølging
etter gjennomførte møter.



Sak behandlet av Rådmannsutvalget 11.6.14: LR-RM-56/2014 – Samarbeid i Lindesnesregionen –
oppfølging etter felles formannskapsmøte

Nettreferanse
-

Lindesnesregionens nettsider: temaside for Kommunereformen:
https://lindesnesregionen.no/index.php/tema/kommunereformen

Om utarbeidelsen av prosjektskissen
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Denne prosjektskissen er utarbeidet og foreslått for Lindesnesregionen av daglig leder for
Lindesnesregionen. Skissen er ikke klarert eller drøftet med Lindesnesrådets politiske ledelse, og heller
ikke med regionens Rådmannsutvalg slik det er vanlig. Grunnen for disse avvikene fra etablert praksis
forklares nærmere nedenfor.
Det har vært svært begrenset med tid til utarbeidelse av skissen, noe som vises både på oppsett og
formuleringer. Håpet er likevel at innhold og intensjon kommer tydelig fram på en forståelig måte.

---*--Lindesnesrådet vedtok i møte 9. mai i sak 18/14:
Rådmannsutvalget bes presentere mulig prosjektforslag for et 5-kommunesamarbeid i forbindelse
med kunnskapsinnhenting knyttet til Kommunereformen og regional utvikling.
Rådmannsutvalget har ut fra Lindesnesrådets oppdrag arbeidet med saken, bl.a. gjennom et møte med
representanter for fylkesmannen, og gjennom flere drøftinger i Rådmannsutvalget; siste gang i møte
11.6. I dette møtet fikk Rådmannsutvalget til behandling en skisse til et 5-kommuneprosjekt for
kompetansehevning i forhold til kommunereformen. Skissen ble ikke realitetsbehandlet ut fra 2
hovedgrunner:



Skissen til et 5-kommuneprosjekt var både for lite konkret og for tidkrevende i forhold til framdriften
i Kommunereformen.
Rådmannsutvalget var uenige om hva som måtte være forutsetningene for et slikt 5kommuneprosjekt.

I forståelse med Rådmannsutvalget, og for å i alle fall delvis oppfylle Lindesnesrådets «bestilling» fra 9.
mai, har daglig leder utarbeidet denne skissen til et 5-kommuneprosjekt. Ut over ønsket om å «levere» i
forhold til Lindesnesrådets vedtak, ligger også daglig leders selvstendige ansvar i forhold til å
saksbehandle saker som legges fram for Rådet.
Lindesnesrådet ønsket et prosjektforslag med «… kunnskapsinnhenting knyttet til Kommunereformen og
regional utvikling.» Prosjektet Alternativet Lindesnesregionen går en del utover dette. Det som skisseres
er konkret kunnskapsinnhenting og bearbeiding i forhold til hvordan en ny kommune bestående av alle
eller de fleste av kommunen i Lindesnesregionen kan organiseres, og hvordan den regionale utviklingen
kan sikres og stimuleres i en sammenslått kommune. Dette er nok vesentlig mer enn det de fleste i
Lindesnesrådet så for seg når nevnte vedtak ble fattet. Det er ikke daglig leders intensjon å være illojal
mot Lindesnesrådets vedtak. Når vedtaket i Lindesnesrådet ble fattet så var ikke framdriften i
Kommunereformen kjent. Det er den nå (jfr. nedenfor), og framdriften i reformarbeidet tilsier at tiden
trolig er for knapp til en generell kunnskapsinnhenting i forhold til Kommunereformen, dersom den
samme kunnskapen deretter skal komme til nytte ved evt. konkrete utredninger. En stod derfor i fare for
å bruke mye ressurser på et prosjekt som ikke ville ha særlig praktisk nytte.
Dette er bakgrunnen for daglig leders vurdering i forhold til å utforme prosjektet slik det er gjort.
Lindesnesrådet er naturligvis i sin rett til å avvise behandling av saken ut fra dette.

PROSJEKTET «ALTERNATIVET LINDESNESREGIONEN»
Kort om framdriften i Kommunereformen
Det er nylig oppnådd enighet mellom regjeringen og støttepartiene om gjennomføringen av
Kommunereformen. Prosessen, framdriften og de økonomiske incentivene er derved endelig fastlagte.
De av kommunene som satser på å slå seg sammen frivillig» bør ha fattet likelydende
kommunestyrevedtak innen utgangen av 2015. Under forutsetning av at sammenslåingen er i tråd med
Kommunereformens intensjon blir disse kommunene med i «første bølge» ved en kongelig resolusjon
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som behandles våren 2016. Sammenslåingen kan da tre i kraft allerede 1.1.2018. «Andre bølge»
innbefatter hele kommunestrukturen, og vil bli fremmet for Stortinget våren 2017 i form av en
stortingsproposisjon. Her vil også de kommunene bli medtatt som ikke har bestemt seg, eller som har
vedtatt sammenslåinger som ikke oppfyller kriteriene for reformen.
For å bli med i «første bølge» må altså tiden benyttes godt de neste 1,5 årene.
Status i Lindesnesregionen
Det pågår nå initiativ som sonderer konkrete sammenslåingskonstellasjoner, eller som i praksis er
forløpere for dette. Formelle og uformelle samtaler føres på politisk og administrativt nivå både innenfor
og utover regionens grenser.
Kommunen omkring Lindesnesregionen inviterer til deltakelse i egne prosjekt, og til samtaler med en
eller flere av Lindesnes-kommunene. Og noen av Lindesneskommunene inviterer seg selv til omliggende
kommuner. Alt dette er forståelig, og et resultat av at alle ønsker å ivareta sine egne kommuner og
innbyggere på best mulig måte.
I løpet av ganske kort tid kan en forvente at konkrete forslag til sammenslåinger ligger på bordet og
kommunene må velge. Det paradoksale da er at kommunene i Lindesnesregionen ikke har et utredet noe
alternativ for sammenslåing av kommunene i egen region. Dette til tross for at de har hatt et langt og
stadig voksende samarbeid på mange områder.
Fram til de forskjellige alternativene er utredet, kan en selvsagt ikke konkludere, men uten å utrede alle
alternativer, står en i fare for å velge det nest beste.
Hvorfor utrede «Alternativet Lindesnesregionen»?
Det er en grunn for at Lindesnesregionen er sammensatt av de kommunene den er. Mange samarbeid
mellom kommunene har pågått i lang tid, og nye samarbeid kommer stadig til. Bare det siste året er det
gjort vedtak om Det Digitale Vestre Agder, Lindesnesregionens Medisinske Senter og Lindesneslosen, og
det samarbeides godt om å få til en «veipakke» for Lindesnesregionen. Dette kommer i tillegg til allerede
etablerte samarbeid bl.a. innen turisme, næringsarbeid, friluftsliv, renovasjon og kompetanseutvikling.
Dessuten er det etablert mange faglige nettverk Lindesneskommunene mellom.
Hovedinntrykket er at det på administrativt nivå nå samarbeides svært bra til nytte for alle kommunene.
For ettertiden vil det virke uforståelig dersom kommuner med så utstrakt samarbeid ikke foretok en
faktabasert utredning av om dette samarbeidet kanskje kan være et aktuelt alternativ å bygge videre på i
forhold til en sammenslåing. De endringene som Kommunereformen innebærer vil påvirke levekår og
muligheter i regionens byer og bygder i årtider framover, og det som bestemmes i den forbindelse er
kanskje den viktigste kommunalpolitiske avgjørelsen som tas på mange tiår.
Det er ikke selvfølgelig ikke gitt at kommunene etter en utredning vil konkludere med at
Lindesnesregionen er det beste alternativet, men kommunene ville i alle ha trygghet for at valget som
ble gjort var mest mulig faktabasert. En utredning ville også være grunnlaget for bredere politisk
behandling i den enkelte kommune.
Målsetting
I tråd med Lindesnesrådets «bestilling» er den overordnede målsettingen med prosjektet
kunnskapsinnhenting i forhold til hvordan Kommunereformen kan håndteres innenfor rammen av de 5
kommunene i Lindesnesregionen, og hvordan en kan sikre videre regional utvikling i årene framover.
Dette skal gi politiske beslutningstakere et best mulig faktabasert beslutningsgrunnlag når de endelige
vedtak om sammenslåingspartnere skal tas.
Prosjektets profil
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Prosjektet organiseres slik at en raskt og med moderat ressursbruk kan skissere én eller flere modeller
for hvordan de fleste eller alle kommunene i Lindesnesregionen kan utgjøre en ny kommune, evt. også
hvordan omliggende kommuner kan innlemmes.
Prosjektets sluttresultat skal være en konsistent beskrivelse av hvordan Alternativet Lindesnesregionen
kan utformes.
Det er ikke en forutsetning at prosessen løpende skal baseres på konsensus. Ved vesentlig uenighet
underveis i prosjektet utarbeides alternative skisser, mens en i sluttfasen av prosjektet må velge én
endelig skisse.
Selve prosessen vil være i form av et samspill mellom administrativt og politisk ledelse i kommunene.
Administrasjonen innhenter faktagrunnlag og skisserer på fritt grunnlag en eller flere skisser for hvordan
en ny kommune kan etableres og organiseres, herunder bl.a. spørsmål i forhold til
 Administrativ organisering og lokalisering
 Tjenesteproduksjon inkl. spesialisering og lokalisering
 Økonomi inkl. utfordringene knyttet til fond/gjeld
 Tilrettelegging for regional utvikling
 Kommunedelsutvalg inkl. funksjon og ansvar
Politisk ledelse i kommunene vurderer forslagene og gir føringer for hvordan disse må justeres.
Administrativ ledelse justerer forslagene, og det mest aktuelle forslaget bearbeides fram til endelig skisse
for Alternativet Lindesnesregionen.
Deretter kommer kommunenes egen behandling av saken, og Alternativet Lindesnesregionen kan
sammen med andre alternativer utgjøre kommunens totale beslutningsgrunnlag.
Praktisk gjennomføring
Ekstern bistand i prosjektet
Fylkesmannen får en funksjon som prosessveileder i forhold til Kommunereformen, og prosjektet
forutsettes å dra nytte av dette i gjennomføringene. Avhengig av hvilket tilbud Fylkesmannen etablerer
må det vurderes å også engasjere ekstra ekstern bistand i prosjektet.
Arbeidsform
Både administrativ utarbeidelse av skisser for etablering og organisering skjer gjennom arbeidsintensive
workshops av 1 – 2 dagers varighet. Dette for å sikre nødvendig fokus og framdrift i saken.
Rådmannsutvalget med et utvalg av sine medarbeidere deltar praktisk i arbeidet med utforming av
skisser.
Ved politisk arbeid med skissene deltar kommunenes formannskap eller tilsvarende.
Framdrift
Arbeidet forsøkes synkronisert med andre møter i regi av Lindesnesregionen for å begrense
ressursbruken.
Mulig framdrift er:
Tid

Aktivitet

Milepæler

Innen 31. august

Administrativt oppstart av arbeidet med
innhenting av faktaopplysninger.

Innen 15. september

1 administrativ workshop

Første utkast til skisser klar til
politisk drøfting.

Innen 30. september

1 politisk workshop med administrativ ledelse til
stede.

Tydelige politiske føringer for videre
arbeid.

Innen 15. oktober

1 administrativ workshop. Det jobbes videre

Andre utkast til skisse(r) klare
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med én eller flere skisser.
Innen 31. oktober

1 politisk workshop med administrativ ledelse til
stede. Arbeidet konsentreres om den mest
aktuelle skissen.

Avsluttende politiske føringer for
videre arbeid.

Innen november

Avsluttende regional politisk behandling: felles
workshop (administrativt og politisk)

Alternativ Lindesnesregionen ferdig
beskrevet og klar til behandling i
kommunene

Forholdet til andre prosjekter
Det pågår naturligvis mange formelle og uformelle «samtaler» mellom kommuner om sammenslåing.
Når det gjelder konkrete, organiserte prosjekter er det i Vest-Agder nå under planlegging eller
gjennomføring 4 prosjekter:
Prosjekt

Kommuner

Prosjektprofil

Kommunemodell –
Modell for
sammenslåing

Hægebostad, Audnedal, Åseral.
Har også invitert Marnardal som takket nei.

Finne fram til hva som er viktige kriterier for
mindre distriktskommuner ved
sammenslåing.

Regional prosessforberedelser til
kommunereform

Knutepunktkommunene: Kristiansand, Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes,
Lillesand.

Belyse hovedspørsmål, tema og modeller i
forhold til Kommunereformen, med vekt på
kunnskaps-innhenting og politisk dialog.

Kommunesammenslåing utredning

Lyngdal og Farsund.

Utrede mulighetene for å slå sammen
Lyngdal og Farsund m.fl.

Kommunesammenslåing utredning

Lund, Sokndal og Flekkefjord.

Inviterer også øvrige Lister-kommuner og
kommunene Lindesnes og Audnedal.
Utrede mulighetene for å slå sammen
kommunene.

Har også invitert Sirdal og Kvinesdal.

En del av kommunene i Lindesnesregionen deltar eller påvirkes av ett eller flere av disse prosjektene.
Deltakelse eller observatørstatus i ett eller flere av disse andre prosjektene antas å forbedre
beslutningsgrunnlaget for kommunen det gjelder. Utfordringen med å delta i flere parallelle prosesser er
å ha tilstrekkelig kapasitet.
Når det konkret gjelder prosjektet Kommunemodell – Modell for sammenslåing der bla. Audnedal og Åseral
deltar antas dette å gi disse to kommunene en nyttig forberedelse og plattform for å gå aktivt inn i prosjektet
Alternativet Lindesnesregionen.

Prosjektøkonomi
Det må avklares nærmere ekstern medvirkning i prosjektet. Evt. kostnad til det kommer i tillegg til
anslagene nedenfor.
KOSTNADSART

Kostnader workshops
Ekstern medvirkning:
Prosessveileder
Tekniske kostnader:
Kostnader møterom/opphold/mat

PRIS (ANSLAG)

250 000

ANT.

REPETISJON

5

1

1

1

SUM

250 000

Side 12 av 14

Andre kostnader:
Uforutsett
Sum seminarkostnader
Lønn, godtgjørelse, mv.
Politikere:
Møtegodtgjørelse/tapt arb.f.tj.
Reisegodtgjørelse
Ansatte i kommunene:
Lønn/sosiale utgifter
Reisegodtgjørelse
Sum lønn og godtgjørelse

25 000

1

1

25 000
275 000

2 500
400

40
40

3
3

300 000
48 000

4 000
400

20
20

3
3

240 000
24 000
612 000

Total kostnad

887 000

Finansiering
Eksterne tilskudd (50 %)
Kommunal egenandel (50 %)
Sum finansiering

443 500
443 500
887 000

---*--Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Prosjektet «Alternativet Lindesnesregionen» gjennomføres som beskrevet i saksutredningen, men
med følgende endringer:



Det utarbeides en kortfattet prosjektbeskrivelse. Behovet for ekstern bistand avklares og
bestemmes av Rådmannsutvalget. Budsjettet kvalitetssikres og evt. justeres, og søknad om
prosjektmidler sendes Kommunal og Moderniserings-departementet og Fylkesmannen i VestAgder.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken: bl.a. pågående prosjekt for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad,
vedtak i Mandal bystyre 19.6, innstilling fra Audnedal formannskap 19.6, og innstilling fra Lindesnes
formannskap 19.6,
Det ble informert om status fra hver enkelt kommune. Med unntak av Åseral er inntrykket at på
nåværende tidspunkt har kommunene «alle dører åpne». For Åserals del er det gjort en avklaring med
formannskapets medlemmer om at det ikke er aktuelt å delta i dette prosjektet.
Vedtak
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Oddmund Ljosland kom med følgende forslag til vedtak i saken:
Ut fra ulike vedtak i kommunene i Lindesnesregionen er det ikke aktuelt å fatte vedtak i saken.
Lindesnesrådet vedtok enstemmig i tråd med Ljoslands forslag:
Ut fra ulike vedtak i kommunene i Lindesnesregionen er det ikke aktuelt å fatte vedtak i saken.

LR-37/2014 – EVENTUELT
Røntgentilbud ved Mandal sykehus
Sørlandet sykehus HF (SSHF) har varslet nedleggelse av røntgentilbud ved Mandal sykehus og inviterte
kommune til drøfting vedr. dette i møte 6. juni. Møtet var på administrativt nivå. Bl.a. Hans Stusvik
deltok på møtet. Han informerte Lindesnesrådet fra møtet: det var mange saker som ble tatt opp med
SSHF og som det må arbeides videre med.
Stusvik fikk Lindesnesrådets signaler i forhold til aktuelle problemstillinger for den videre dialogen med
SSHF.
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