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PS 12/12 Forslag til vedtektsendringer for Lindesnesregionen
Forslag til vedtak:
I vedtektene for Lindesnesregionen gjøres følgende endringer.
Alle kommunene skal være representert med to sentrale politiker hvorav den ene er
ordføreren.
Det velges tilsvarende antall vararepresentanter.
Kommunene er enkeltvis ansvarlig for å ivareta likestillingsaspektet ved de valg som
foretas.
Det arrangeres ett felles formannskapsmøte i året.
Vedtak fattes med alminnelig flertall under forutsetning av at alle kommunene er
representert.
Det opprettes arbeidsutvalg bestående av ordførerne.
Det kan delegeres myndighet til arbeidsutvalget.
Saker som legges fram for rådet skal ha vært behandlet i rådmannsutvalget.
Representanter for de ansatte er ikke gitt representasjon
Rådsleder og daglig leder utformer endelige vedtekter basert på drøftingene i regionrådet.
Rådmennene behandlet saken på sitt møte den 9.november og slutter seg til forslaget for så vidt
gjelder utvidelse av rådet og opprettelse av arbeidsutvalg. De er av den oppfatning at
rådmannsutvalget som sådan skal inngå i strukturen i regionen og vil ha en grundigere vurdering
av dette spørsmålet.

Saksprotokoll i Lindesnes regionen - 23.11.2012
Behandling:
Innstilling/Vedtak
Saken utsettes til nytt møte 14.12.12

PS 13/12 Møteplan 2013
Forslag til vedtak:
Møteplan for 2013 slik den fremgår av vedlegget, godkjennes

Saksprotokoll i Lindesnes regionen - 23.11.2012
Behandling:
Innstilling/Vedtak
Saken utsettes til nytt møte 14.12.12.

PS 14/12 Innspill til handlingsprogram for fylkesveier 2014-2017
Forslag til vedtak:
Lindesnesrådet opprettholder sin prioriteringsliste for inneværende periode og prioriterer slik.
Fv 460 Vigeland –Remesvig omlegging
Fv 42 Aust-Agder grense med spesielt fokus på ferdigstillelse av Sveindalskrysset.
Fv 460 Vigeland - Sveindal
Fv 201 Omlegging.
Fv 455 Ime - Kyrkjebygd
Gang og sykkelveier prioriteres slik:
Langs Fv 460 Rødberg - Snik
Langs Fv 455 Spillingkrysset - Timberåsen
Det vises for øvrig til den enkelte kommunes innspill som lister opp konkrete utbedringspunkter
på ovennevnte veier.
Lindesnesrådet ber fylkeskommunen avklare sin rolle knyttet til veien Ljosland-Borteli.
Rådet er av den oppfatning at det nå er Lindesnesregion som står for tur til å få et
tilfredsstillende fylkesveinett.

Saksprotokoll i Lindesnes regionen - 23.11.2012

Behandling:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lindesnesrådet opprettholder sin prioriteringsliste for inneværende periode og prioriterer slik.
Fv 460 Vigeland –Remesvig omlegging
Fv 42 Aust-Agder grense med spesielt fokus på ferdigstillelse av Sveindalskrysset.
Fv 460 Vigeland - Sveindal
Fv 201 Omlegging (Kronheia)
Fv 455 Ime - Kyrkjebygd
Gang og sykkelveier prioriteres slik:
Langs Fv 460 Rødberg - Snik
Langs Fv 455 Spillingkrysset - Timberåsen
Det vises for øvrig til den enkelte kommunes innspill som lister opp konkrete utbedringspunkter
på ovennevnte veier.
Lindesnesrådet ber fylkeskommunen avklare sin rolle knyttet til veien Ljosland-Borteli.
Rådet er av den oppfatning at det nå er Lindesnesregion som står for tur til å få et
tilfredsstillende fylkesveinett.

PS 15/12 Ansettelse av daglig leder
Forslag til vedtak:
I trå med anbefalingen fra intervjuutvalget tilbys Dagfinn Lauvsland stillingen som daglig leder.
Stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2013.
Rådsleder gis fullmakt til å inngå avtale om arbeidsvilkår m.m.

Saksprotokoll i Lindesnes regionen - 23.11.2012
Behandling:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I trå med anbefalingen fra intervjuutvalget tilbys Dagfinn Lauvsland stillingen som daglig leder.
Stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2013.
Rådsleder gis fullmakt til å inngå avtale om arbeidsvilkår m.m.

PS 16/12 Regionale kulturstipend
Forslag til vedtak:
Rådet slutter seg til nettverkets forslag til tildeling av kulturstipend for 2012 og til opplegget
rundt tildelingen.

Saksprotokoll i Lindesnes regionen - 23.11.2012
Behandling:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådet slutter seg til nettverkets forslag til tildeling av kulturstipend for 2012 og til opplegget
rundt tildelingen.

