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LR-21/2015 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 24. APRIL 2015
Vedlegg


Referat fra møtet 24.4.2015 (utkast-2)

Saken
Vedlagte referat (utkast-2) er revidert i forhold til det som ble sendt ut i etterkant av møtet. I det
utsendte referatet manglet nemlig konklusjonen i sak LR-19/2015 – Drøftingssak - mulig møte med
Sørlandsbenken.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Revidert referat for møtet 24.4.2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Revidert referat for møtet 24.4.2015 godkjennes.

LR-22/2015 - VEGPAKKE FOR LINDESNESREGIONEN – ORIENTERING
Nettreferanse
Lindesnesregionens nettsider: http://lindesnesregionen.no/tema/lindesnespakken
Vedlegg


Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) i Vest-Agder fylkeskommune: sak
behandlet 6.5.15: 36/15 Mulighetsstudie E39 Søgne-Ålgård/bompengepotensiale –Lindesnespakke.
o Møtebok
o Saksutredning



Brev fra Statens vegvesen 12.3.15 til Vest-Agder fylkeskommune: E39 Søgne – Ålgård.
Lindesnespakke. Mulighetsstudie delvis bompengefinansiering.



Utredning fra Statens vegvesen: E39 Søgne Ålgård. + Lindesnespakke – Mulighetsstudie delvis
bompengefinansiering.

Saken
SAM-utvalget vedtok6.5.15 i sak 36/15 følgende:
1. Mulighetsstudien for E39 Søgne – Ålgård, Lindesnespakke om delvis
bompengefinansiering tas til orientering.
2. Fylkestinget anbefaler at det arbeides videre med en "Lindesnespakke" adskilt fra E39.
Denne Lindesnespakken innarbeides i handlingsprogrammet for fylkesveg gjeldende fra
2018.
3. Politikere oppnevnt til arbeidsgruppe for revisjon av handlingsprogrammet for fylkesvei
tiltrer veigruppa i Lindesnesregionen.
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Leder av Arbeidsgruppa for Lindesnespakken Helge Sandåker og Samferdselssjef i Vest-Agder
fylkeskommune Vidar Ose vil orientere om videre arbeid med «Lindesnespakken».
---*--Helge Sandåker orienterte kort om arbeidet med vegpakke for Lindesnesregionen og
mulighetsstudiet, samt SAM-utvalgets behandling av saken så langt. Sandåker kom også med
betraktninger i forhold til mulige finansiering og hvilke begrensninger og muligheter han ser i
forhold til finansiering.
Samferdselssjef Vidar Ose orientere i saken, bl.a.:


Fylkestinget anmoder om at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for
ny E39 Søgne-Ålgård starter opp.
Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny
E39.
Mulighetsstudien for E39 Søgne Ålgård, Lindesnespakke om delvis bompengefinansiering
tas til orientering.
Fylkestinget anbefaler at det arbeides videre med en "Lindesnespakke" adskilt fra E39.
Denne Lindesnespakken innarbeides i handlingsprogrammet for fylkesveg gjeldende fra
2018.
Politikere oppnevnt til arbeidsgruppe for revisjon av handlingsprogrammet for fylkesvei
tiltrer veigruppa i Lindesnesregionen.
Det foreligger en ny rapport vedr. samfunnsnytten ved en utbygging av E39: Utfyllende
samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne. (MENON, publikasjon nr. 15/2015)
(http://menon.no/upload/2015/04/27/utfyllende-samfunnsokonomisk-analyse-e39sogne-algard-final.pdf ). Rapporten viser en langt høyere samfunnsnytte enn det
beregningene fra Statens vegvesen viser.








For øvrig vises det til presentasjonen Ose holdt (vedlagt).

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

LR-23/2015 – VEDTEKTER – REGIONALE KULTURSTIPEND I LINDESNESREGIONEN - JUSTERING
Vedlegg



Forslag til reviderte Vedtekter – regionale kulturstipend i Lindesnesregionen
Vedtekter benyttet fram til og med tildelingen for 2014 Regionale kulturstipend i Lindesnesregionen

Saken
Av praktiske og formelle årsaker ønsker regionens kulturnettverk at det skal foretas en revisjon av
vedtektene for de regionale kulturstipendene. Kulturnettverket har redegjort for dette slik:
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Bakgrunn
Ved opprettelsen av kulturstipendene i 2012 ble det utarbeidet et sett med vedtekter. Stipendene
ble første gang delt ut i 2012. Vedtektene har fungert som veileder for prosessen rundt
tildelingen. Etter tre år med utdelinger er det behov for en revisjon av vedtektene. Alle de fem
kommunene i regionen har en kontaktperson i det regionale kulturnettverket, med blant annet
ansvar for saksbehandlingen av disse kulturstipendene.
Vurdering
Enkelte av endringene er kun enkle presiseringer for å forenkle arbeidet med behandlingen av
søknadene, samt klargjøre søknadsprosessen og hvilke forventninger det stilles til søkeren.
Deretter er det gjort tre større tillegg med bakgrunn i disse områdene:
1. Vurdering av habilitet
2. Når søknadene/søkerne innenfor en kategori vurderes dit hen at de ikke kvalifiserer til
tildeling
3. Søkerne skal som hovedregel ha bosted i Lindesnesregionen. Kulturnettverket ønsker å
inkludere de som for en periode har annet bosted

1. Vurdering av habilitet
Denne vurderingen gjøres før behandlingen av stipendsøknadene. Dersom søker har valgt feil
kategori, må dette avgjøres etter at habilitetsvurderingen er foretatt. Denne vurderingen vil den
inhabile være ekskludert fra. Er søknadene plassert i feil kategori flyttes disse til korrekt kategori.
Deretter behandles kategoriene hver for seg, hvor den inhabile trer ut under tilhørende kategori.
2. Kategorier uten kvalifiserte søkere
Som hovedregel skal det deles ut et stipend i hver av de fire kategoriene. Dersom
søkere/søknader i en kategori er av en slik karakter at en tildeling ikke kan forsvares, ønsker
kulturnettverket at det åpnes opp for muligheten til å flytte stipendet til den kategorien hvor den
sterkeste andrekandidaten er. Et slikt tilfelle må vurderes opp mot habilitet. Ved en inhabilitet,
må vedkommende tre ut i videre saksgang. Dersom en slik flytting foreslås, vil det fremkomme i
innstillingen til Lindesnesrådet.
3. Bosted
Kulturnettverket ser det som mest hensiktsmessig å tillate at studenter eller andre som for en
tidsavgrenset periode bor annet sted, stiller på lik linje med de som har bosted i regionen. Det er
en mulighet at de ikke flytter tilbake, men den potensielt positive ringvirkningen for lokalmiljøene
i regionen taler for at det kan åpnes opp for en slik mulighet.
På bakgrunn av disse vurderingene foreslår kulturnettverket disse tre større tilleggene:
2b.

Unntak fra pkt. a kan gjøres for studenter og andre som for en tidsbegrenset periode
bor utenfor regionen.

4c.

Spørsmål om habilitet i kulturnettverket vurderes i forhold til forvaltningslovens
bestemmelser om dette. Habilitet vurderes før selve behandlingen av søknadene. Etter
habilitetsvurderingen, tas det stilling til flytting av søknader som har havnet i feil
kategori. Denne prosessen er den inhabile ekskludert fra. Ved en eventuell inhabilitet er
en kun inhabil innenfor en kategori separat, og kan behandle de gjenstående.
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5b.

Dersom det ikke kommer inn søknader til en eller flere av kategoriene, eller søknadene i
en eller flere av kategoriene er av en slik karakter at de ikke kan behandles, skal
kulturnettverket, etter gjeldende regler for habilitet, vurdere om midlene for den/de
kategorien(e) skal overføres til de gjenstående.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Vedtektene for regionale kulturstipend i Lindesnesregionen revideres slik det er foreslått av
Regionalt kulturnettverk.

---*--I møte 27.5.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:
Rådmannsutvalget fraråder at vedtektene endres og mener dagens vedtekter er dekkende:



Hvem som kan søke: bostedsadresse i Folkeregisteret bør avgjøre hvem som kan søke
(Studenter har normalt hjemkommunen som bostedsadresse).
Habilitet: ordinære bestemmelser for habilitet er tilstrekkelig.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Følgende ble nevnt:



Det er viktig at ikke stipendene «vannes ut» ved at midler overføres til nest beste søker i andre
kategorier. Det er ikke noe mål i seg selv å bruke opp pengene.
Det bør være unødvendig med egne presiseringer av habilitetsregler i vedtektene.

Lindesnesrådet vedtok følgende:
Vedtektene for regionale kulturstipend i Lindesnesregionen endres ikke.

LR-24/2015 – LINDESNESREGIONEN - KVALIFISERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE
Jfr. sak 10/2015 Karriere Lindesnes – orientering behandlet i Lindesnesrådet 10.2.15.
Saken er utredet i samarbeid med Karriere Lindesnes v/daglig leder Grethe M. Andresen og
Lindesnesregionen representant i Partnerskap helhetlig karriereveiledning Vest-Agder; kommunalsjef
Rune Bruskeland.
Videre ble saken drøftet i Rådmannsutvalget 24.4.15, og som en følge av det ble regionens Helsenettverk
og Oppvekstforum bedt om å gi innspill til saken, og da særlig i forhold til definering av problemstilling og
evt. prosjektorganisasjon.
Vedlegg
-

Notat - Opplæringslova - Voksenrett og minoritetsspråklige

Saken
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Lindesnesrådet vedtok i sak 10/2015 bl.a.:
Lindesnesrådet ber om å få en sak til behandling vedr. kvalifisering av minoritetsspråklige.
Bakgrunnen for vedtaket var bl.a. ønsket om å få en bedre utnyttelse av minoritetsspråklige arbeidskraft
og kompetanse, og samtidig bedre levekårene for denne gruppen. Det er en klar oppfatning at mange
innvandrere ofte har faktisk kompetanse som ikke kommer til anvendelse på grunn av manglende
formalia og tilrettelegging. I noen tilfeller er det nødvendig med noe tilleggsutdannelse for å fylle
formelle krav.
Utfordringen er bl.a. at det ikke er noe tydelig definert «løp» som innvandrere følger for å få en konkret
vurdering/formalisering av sin kompetanse, og at det er lite formelt samarbeid mellom kommunene og
Fylkeskommunen på dette området.
Sett fra kommunal sektor er manglende jobbtilbud for minoritetsspråklige voksne innvandrere
utfordrende ikke bare ved at samfunnet går glipp av viktig kompetanse, men også ut fra rent økonomiske
vurderinger: reduserte skatteinntekter og faren for store framtidige utgifter over sosialbudsjettet.
Innvandrere som ikke har noen yrkesmessig «historie» i Norge forblir kommunenes ansvar praktisk og
økonomisk fordi statlige ordninger ikke dekker denne gruppen.
Det foreligger ikke noen komplett oversikt over omfanget av disse utfordringene. Dersom en skal forsøke
å ta tak i problemstillingene på en planmessig måte må en ha en oversikt over omfanget og hvilke
områder som er viktigst å ta tak i.
Det er ulik praksis i kommunene i Lindesnesregionen på dette feltet. Det er oppnådd gode resultater på
enkelte områder der kommunen har hatt særskilt kompetanse eller satset særskilt. Det er nærliggende å
tro at et opplegg for systematisk og vedvarende erfaringsutveksling mellom kommunene i regionen kan
bidra til vesentlige forbedringer. Minst like stor effekt forventes av nettverksbygging med koordinering
og samkjøring av tiltak på tvers av forvaltningsnivåene.
En systematisk kartlegging av utfordringer og muligheter vil være et godt utgangspunkt for tiltak. En
kartlegging kan gjerne organiseres som et forprosjekt. I tillegg til kartleggingen kan forprosjektet også
skissere et hovedprosjekt.
En foreløpig målformulering for et hovedprosjekt kan være:
Samordning av kommunale og fylkeskommunale ressurser for å lykkes med bedre integrering av
minoritetsspråklige innbyggere. Utvikle og etablere god veiledning og undervisningstilbud slik at
minoritetsspråklige innbyggere kan erverve seg kunnskaper og ferdigheter gode nok til å greie
seg i utdanningsløpet – et grunnlag for deltagelse i arbeidsliv og/eller studier på høyere nivå. Som
en viktig del av dette er formalisering av faktisk kompetanse minoritetsspråklige allerede har.
Regionplan Lindesnes 2009 angir under temaet Kompetansesatsing bl.a.:
Fylkeskommunen tar ansvar for at:
 det etableres et system for avdekking av kompetansebehov og behov for formalisering av
realkompetanse blant voksne i regionen.
 realkompetanse skal omsettes til formell kompetanse på videregående skoles nivå gjennom
fleksible utdanningstilbud for å fylle eventuelle ”hull” i den formelle kompetansen.
I retningslinjene for bruk av Lindesnesfondet angis det bl.a.
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Fondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til
prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen, men med særlig vekt på nyskapning og
kompetanse.
Ut fra disse føringene bør det være mulig å få gjennomført et forprosjekt med deltakelse og finansiering
fra Fylkeskommunen og Lindesnesregionen. Ved gjennomføring av et hovedprosjekt er det naturlig med
utvidelse til flere aktører, og med finansiering fra flere kilder.

Innspill fra Oppvekstforum
Oppvekstforum behandlet saken 21.5.15 og kom med følgende uttalelse:
Oppvekstforum er positiv til et forprosjekt som beskrevet i prosjektbeskrivelsen.
Oppvekstforum ønsker å delta på alle nivå i forprosjektet: Skoleeier og enhetsleder.
Det er viktig å kartlegge og finne eventuelle andre løsninger enn det er i dag og utvikler
kompetanse gjennom forprosjektet.

Innspill fra Helsenettverket
Helsenettverket har ikke hatt anledning til å behandle saken. Følgende innspill er kommet fra
kommunalsjefene enkeltvis:
Fra Lindesnes kommune (oppsummert):
Selv om det i Lindesnes kommune ikke synes å være så store utfordringer på dette området
støttes det at det igangsettes et arbeid. Samarbeid mellom Karriere Lindesnes,
Kvalifiseringsenheten, NAV og videregående i Mandal, er positivt. Det er viktig at ansvar og
utgifter plasseres der det skal være.
Fra Mandal kommune:
Helse og omsorg i Mandal kommune er positive til at det settes i gang et forprosjekt på dette
området. NAV er sammen med Kvalifiseringsenheten viktige aktør i arbeidet med kvalifisering av
minoritetsspråklige i Mandal kommune. Det er viktig at disse blir tatt med i det videre arbeidet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet ber om å få til behandling sak vedr igangsetting av et forprosjekt for kvalifisering
av minoritetsspråklige voksne. I saken beskrives forprosjektet inkl. forslag til mandat,
prosjektorganisering og budsjett/finansiering.
NAV, Fylkeskommunen og hver av kommunene i regionen bes bidra til planlegging av
forprosjektet gjennom deltakelse i en hurtigarbeidende komite. Komiteen kan ved behov knytte til
seg fagkompetanse også utenom egne organisasjoner.
Forslag til forprosjekt som legges fram til behandling i rådet forutsettes å kunne gjennomføres i
løpet av 2015 innenfor en budsjettramme for direkte kostnader på maksimalt kr. 100.000,-.

---*--Lindesnesrådet vedtok:
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Lindesnesrådet ber om å få til behandling sak vedr igangsetting av et forprosjekt for kvalifisering
av minoritetsspråklige voksne. I saken beskrives forprosjektet inkl. forslag til mandat,
prosjektorganisering og budsjett/finansiering.
NAV, Fylkeskommunen og hver av kommunene i regionen bes bidra til planlegging av
forprosjektet gjennom deltakelse i en hurtigarbeidende komite. Komiteen kan ved behov knytte til
seg fagkompetanse også utenom egne organisasjoner.
Forslag til forprosjekt som legges fram til behandling i rådet forutsettes å kunne gjennomføres i
løpet av 2015 innenfor en budsjettramme for direkte kostnader på maksimalt kr. 100.000,-.

LR-25/2015 – VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) – MULIG OVERFØRING TIL KOMMUNENE
Vedlegg


Brev fra Vekst bedriftene i Vest-Agder til stortingsrepresentanter i Vest-Agder.

Saken
Daglig leder i Åseral Industrier Tom Eiken har på vegne av Ime Verksted AS, Q 4:3 AS, Specto AS,
Snartemo Quality Products AS og Åseral Industrier AS henvendt seg til Lindesnesregionen med henstilling
om at Lindesnesrådet skal gi en uttalelse i forhold til mulig overføring av ansvaret for VTA fra staten til
kommunene.
Som vedlegg til denne saken følger et brev som er en oppsummering fra et møte som VTA-bedriftene
nylig har hatt med stortingspolitikere. Brevet redegjør nærmere for saken.
Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting og mulig uttalelse.

---*--I møte 27.5.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:

Når regjeringen endelig konkluderer i forhold til hva som foreslås overført av oppgaver til
kommunene må det gjøres en samlet vurdering av dette.
På det nåværende tidspunktet bør det være opptil eierkommunene/styrene å komme
med evt. innspill.
---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok følgende:
Når regjeringen endelig konkluderer i forhold til hva som foreslås overført av oppgaver til
kommunene må det gjøres en samlet vurdering av dette. På det nåværende tidspunktet bør det
være opptil eierkommunene/styrene å komme med evt. innspill.

LR-26/2015 – EVENTUELT
Det var ikke saker til behandling under eventuelt.
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