LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 27.9.2013)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Lindesnesregionen Næringshage, Hollendergata 3, 4514 MANDAL
Fredag 6.9.2013
9.00 - 15.00.

Rådsmedlemmer:

Ordfører i Åseral
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Audnedal

Oddmund Ljosland (leder)
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen
Helge Sandåker
Tønnes Seland

I tillegg med møte
og talerett:

Rådmann i Åseral
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Mandal
Rådmann i Marnardal
Rådmann i Audnedal
Fylkesordfører i Vest-Agder
For Fylkesrådmann i Vest-Agder
Daglig leder Lindesnesregionen

Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Knut Sæther
Hans Stusvik
Kjell Olav Hæåk
Terje Damman
Kenneth Andresen
Dagfinn Lauvsland (referent)

Andre
møtedeltakere:

I tillegg fra Åseral
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Marnardal
I tillegg fra Audnedal

Kari Røynlid
Svein Lysestøl
Hannah Dybesland
Doris Tjelland Håland
Odd Arne Ougland (09:00 – 12:00)
Reidun Bakken (12:00 – 15:00)
Steinar Eilertsen (observatør)

Leder seksjon for strategi og
utvikling V-A Fylkeskommune
I tillegg deltok i
enkeltsaker:

Prosjektleder Vannområdet
Daglig leder i Vest-Agder barneog ungdomsråd
Kommunalsjef
Forsker i Agderforskning
Sørlandet Sykehus HF:
- Administrerende direktør
- Fagdirektør
- Driftsdirektør/prosjektleder
- Samhandlingssjef
- Prosjektkoordinator

Stig Skjævesland (sak 35/2013)
Astrid Marie Lund (sak 36/2013)
Kjell Rune Olsen (sak 39/2013)
Mikaela Vasstrøm (sak 40/2013)
Jan-Roger Olsen (sak 41/2013)
Per Engstrand (sak 41/2013)
Per W. Torgersen (sak 41 /2013)
Bernhard Nilsen (sak 41/2013)
Birgitte Langedrag (sak 41/2013)

Til saken 39/2013 var Prosjektarbeidsgruppa, samt regionens SLT-koordinator invitert.
Sakene 40/2013 og 41/2013 ble behandlet fra kl. 12.00. Til disse sakene var det sendt særskilt invitasjon
til en del politikere i regionen, samt til en del kommunalt ansatte fagfolk på berørte områder.
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LR-34/2013 – MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 21. JUNI 2013
Vedlegg


Protokoll fra møtet 21.6.2013

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Protokoll for møte 21.6.2013 godkjennes med følgende endringer/tillegg:
---*--Lindesnesrådet fattet følgende vedtak:
Protokoll for møte 21.6.2013 godkjennes.

LR-35/2013 – VANNOMRÅDET MANDAL – AUDNA - STATUSPRESENTASJON
Nettreferanse


www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=70216

Hva saken gjelder
Det pågående arbeidet med tiltaksanalyser skal innen utgangen av 2013 munne ut i forslag til
tiltaksprogram. Vannområdenes forslag danner sammen med innspill fra sektormyndigheter grunnlaget
for den regionale forvaltningsplanen som i løpet av 2015 skal vedtas i fylkestingene og godkjennes av
Regjeringen. Planperioden er 2016-2021.
Lokal forankring av forvaltningsplanene for vann er en forutsetning for å nå ambisjonene i
vannforskriften.

Lokal beslutningsprosess
Ca. 15. oktober lages første utkast til tiltaksprogram for vannområdet.
I løpet av november skal utkastet presenteres og behandles i de sju kommunestyrer/bystyrer.
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Innen 15. desember skal vannområdets styringsgruppe vedta forslaget som skal sendes til Agder
vannregion.
I 2014 vil videre planprosess være i regi av vannregionen, som på grunnlag av forslagene skal lage forslag
til regional plan. Denne skal legges ut til høring i 2. halvår 2014.
Forankring av planer i kommunen
Det er et mål at den enkelte kommune tar aktivt del i arbeidet med å utrede hvilke tiltak som må gjøres
for å nå vannforskriftens mål. For mange kommuner vil tiltakspakken gi finansielle utfordringer.
Tiltaksprogram og forvaltningsplaner må innarbeides i den enkelte kommunes planer, dvs.
kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner. Ansvaret for at dette fremlegges til
politisk behandling må ligge hos kommunens faglige representanter i prosjektgruppene. Dette krever at
vannområdeutvalgets arbeid er forankret i kommunens øverste administrative ledelse.
Hovedutfordringene
De sektorer som berører kommunene sterkest er avløp, de felter der kommunen er
forurensningsmyndighet (inkl. grunnforurensning og landbruk), samt forslag om restriksjoner/tiltak i de
regulerte vassdragene (der regulant blir tiltakshaver).
På møtet vil prosjektleder Stig Skjævesland presentere mer om aktuelle tiltak og opplegget for
behandling i kommunestyrene.
---*--Lindesnesrådet tok presentasjonen til orientering.

LR-36/2013 – UNGDOMMENS FYLKESTING I VEST-AGDER - PRESENTASJON
Nettreferanser



www.vabur.no
www.facebook.com/VABUR

Etter oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune arbeider Vest-Agder barne- og ungdomsråd med etablering
av Ungdommens Fylkesting (UFT) i Vest-Agder.
Nå er det utforming av endelig modell, finansiering og forankring i kommunene som er på agendaen.
Samtidig arbeides det med detaljene for et konstituerende møte for UFT til høsten.
Vi er gjennomført informasjonsmøter for administrative kontaktpersoner i kommunene, men er behov
for også informere politisk og administrativ ledelse i kommunene og da er Lindesnesrådet en egnet
arena.
Daglig leder i Vest-Agder barne- og ungdomsråd Astrid Marie Lund vil orientere og svare på spørsmål.
---*--Lindesnesrådet tok presentasjonen til orientering.
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LR-37/2013 – NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET
Vedlegg
-

Notat datert 17.4.13 fra Tore Askildsen: Notat til bystyret vedr. mulig lokalisering av fengsel i
Mandal.

Saken
Justisminister Grete Faremo bekreftet 11. august at et nytt, kommende storfengsel vil bli lagt til Agder.
Dette intensiverte lokaliseringsdebatten som allerede hadde pågått en stund, og flere kommuner og
regioner i Agder har flagget sine ønsker om å få fengselet til seg.
Ordfører Tore Askildsen utarbeidet et notat til bystyret i Mandal 17.4.13 vedr. mulig lokalisering av
fengsel i Mandal. Senere er notatet oversendt til Lindesnesregionen med tanke på behandling av saken i
Lindesnesrådet. Notatet er vedlagt denne saken som nyttig bakgrunnsinformasjon til saken. Forøvrig
vises det til de mange utspill i media omkring lokaliseringsspørsmålet.
Saken legges fram for Lindesnesrådet med tanke på drøfting av evt. videre arbeid med saken.
(Rådmannsutvalget har ikke hatt saken til uttale).
---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Lindesnesrådet støtter Mandals kommunes initiativ for lokalisering av nytt fengsel til kommunen.

LR-38/2013 – LIKESTILLINGSDIREKTORATET TIL MANDAL
Nettreferanse
-

Sørlandsutvalgets rapport, juni 2013: Sørlandet i verden – verden på Sørlandet:
http://www.sorlandsutvalget.no/

Saken
Sørlandsutvalget la i juni fram sin rapport Sørlandet i verden – verden på Sørlandet. Tiltak for økt
næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet.
I rapportens kapittel 4: Utvalgets vurderinger og forslag til tiltak foreslår utvalget bl.a. følgende:
«Et nytt likestillingsdirektorat, dersom et slikt opprettes, lokaliseres til Mandal. Sørlandet har
utfordringer på likestillingsfeltet. Mandal er stor nok og har tilstrekkelig sentral beliggenhet i
landsdelen til å kunne være vertsby for et likestillingsdirektorat. Statlige
kompetansearbeidsplasser er i særlig grad konsentrert til Oslo. Det er ingen grunn til at det skal
være slik. Erfaring har vist at desentralisering av slike arbeidsplasser gir gode tilskudd til
kompetanseutviklingen der de kommer, samtidig som virksomhetene det gjelder, raskt får tilgang
på god og stabil arbeidskraft.»
Det er klart at et evt. direktorat lokalisert til Mandal vil ha stor betydning for hele Lindesnesregionen.
Saken legges derfor fram for Lindesnesrådet med tanke på en drøfting av hvordan en best arbeider
videre saken.
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(Rådmannsutvalget har ikke hatt saken til uttale).
---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Lindesnesrådet støtter Sørlandsutvalgets forslag om lokalisering av et evt. Likestillingsdirektorat
til Mandal kommune.

LR-39/2013 – PROSJEKT «REDUKSJON AV ANTALL UFØRE I LINDESNESREGIONEN»
Vedlegg
-

Analyse og prosjektbeskrivelse: Lindesneslosen. Prosjektarbeidsgruppas forslag (Ettersendes tirsdag
3.9).

Saken
Sørlandets Kompetansefond bevilget i januar 2013 kr. 100.000,- til prosjektet «Reduksjon av antall uføre
i Lindesnesregionen». Bevilgningen ble gitt til Vest-Agder fylkeskommune som også bevilget et
tilsvarende beløp, og som sammen med NAV og kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skulle
gjennomføre et forprosjekt som skulle se nærmere på problemstillinger omkring antallet unge uføre i
Lindesnesregionen.
I forprosjektets tidlige fase var det en arbeidsgruppe bestående av både politikere og administrative
ledere, men etter hvert ble «Prosjektarbeidsgruppa» oppnevnt med kun administrative representanter:
-

NAV: Sissel Wiig
Mandal kommune: Irene Lunde
Marnardal kommune: Kjell Rune Olsen
Lindesnes kommune: Morten Johannessen
Lindesnesregionen: Dagfinn Lauvsland

Prosjektarbeidsgruppa fikk 2 hovedoppgaver:
-

Opparbeide seg kompetanse innenfor feltet sosialt entreprenørskap.
Etablere nettverk og møteplasser for sosialt entreprenørskap i regionen, samt gjennomføre et
arrangement om dette for næringsliv og politikere.

I mai arrangerte Prosjektarbeidsgruppa et arrangement der sosial entreprenør Hilde Dalen fra KREM AS
og representanter fra Vestnes kommune delte av sin kunnskap og erfaring fra relevante prosjekter. På
denne samlingen deltok representanter fra NAV og samtlige kommuner i Lindesnesregionen.
Kommunene var i hovedsak representert ved ordfører og helsefaglig kommunalsjef.
Etter seminaret i mai har Prosjektarbeidsgruppa arbeidet videre med problemstillingene, og med en
hovedmålsetting om å utarbeide et forslag til et hovedprosjekt.
Prosjektarbeidsgruppa har i forståelse med politisk ledelse i Lindesneskommunene valgt å utsette
arrangementet for næringsliv og politikere vedr. sosialt entreprenørskap, og heller la arrangementet bli
en del av hovedprosjektet.

Side 5 av 8

Sørlandets Kompetansefond er sentral når det skal søkes om midler til hovedprosjektet.
Prosjektarbeidsgruppa har derfor konsentrert sitt arbeid om å utarbeide en prosjektbeskrivelse med
tanke på behandling og forankring i Lindesnesrådet innen Kompetansefondets søknadsfrist 16.9.13.
Prosjektbeskrivelsen
Ved en nærmere gjennomgang av statistikk for området, har det vist seg at ikke bare antall unge uføre er
høyt, men også antall unge på Arbeidsavklaringspenger er svært høyt. Dersom en hadde kommet ned på
en andel tilsvarende landsgjennomsnittet, så ville det gitt en reduksjon på hhv 35 og 33 %. Omregnet til
personer tilsvarer det hhv 26 og 63 personer. En slik reduksjon er blant målene som angis for et
hovedprosjekt.
At så mange ser ut til å falle utenfor er naturligvis svært uheldig for de det gjelder, og svekker vanligvis
livskvalitet og levekår. I tillegg er det store samfunnsmessige omkostninger beregne til ca. 7 mill. pr.
person.
Med dette som bakgrunn foreslår Prosjektgruppa at det gjennomføres et 3-årig hovedprosjekt med 2
hovedsatsinger:



Etablering av sosialt entreprenørskap med bistand fra ekstern leverandør i ett år, og med
videreføring i egen regi deretter.
Etablering av et «losvesen» for å bistå samtlige unge som står i fare for å droppe ut av
videregående skole eller jobb. «Losene» skal hjelpe ungdom i faresonen ved å veilede innenfor
de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på 1:1 basis.

Prosjektet som foreslås skal i tillegg til å svare på de direkte utfordringene, også utvikle en modell for å ta
tak i slike problemstillinger. Både med bakgrunn i hvor vi befinner oss, og hva modellen innebærer, har
modellen fått som et foreløpig navn «Lindesneslosen».
De tiltak som foreslås i hovedprosjektet er i tråd med mange tiltak statlige myndigheter vil stimulere med
tanke på å svare på disse nasjonale utfordringene. Det bør derfor være realistisk å håpe på at det vil
være mulig å skaffe en vesentlig del av prosjektmidlene fra sentrale myndigheter.
For øvrig vises det til Analyse og prosjektbeskrivelse: Lindesneslosen. Prosjektarbeidsgruppas forslag.
(Ettersendes tirsdag 3.9).

Medlem i Prosjektarbeidsgruppa Kjell Rune Olsen vil gi en orientering om prosjektet.

Rådmannsutvalgets innspill
Rådmannsutvalget fikk i møte 27.8 presentert hovedlinjene i prosjektet. Rådmannsutvalget gav følgende
innspill til Lindesnesrådets behandling av saken:
Rådmannsutvalget mener på generelt grunnlag at det er viktig at det jobbes videre med de
problemstillinger prosjektet vil ta tak i.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet ønsker å gjennomføre prosjektet Lindesneslosen som beskrevet i
Prosjektarbeidsgruppas prosjektbeskrivelse «Lindesneslosen» med følgende endringer:
-
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---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet følgende vedtak:
Lindesnesrådet takker Prosjektarbeidsgruppa for utført arbeid i forprosjektet, og ønsker å
gjennomføre prosjektet Lindesneslosen som beskrevet i Prosjektarbeidsgruppas
prosjektbeskrivelse «Lindesneslosen».
Lindesnesrådet oppfordrer Vest-Agder Fylkeskommune om å være prosjekteier, og den enkelte
kommune i Lindesnesregionen om å bidra inn i prosjektet gjennom fagpersoners medvirkning.
Prosjektarbeidsgruppa bes utarbeide søknad til Vest-Agder fylkeskommune og til Sørlandets
Kompetansefond om støtte til prosjektet i henhold til prosjektbudsjettet.
Dersom formelle tilpasninger må gjøres i forhold til søknadsutforming og organisasjonsmessig
tilhørighet, gis Prosjektarbeidsgruppa fullmakt til å foreta disse tilpasningene. Lindesnesrådet
skal i tilfelle holdes orientert om disse tilpasningene.

LR-40/2013 – PRESENTASJON AV EVALUERINGEN AV SAMARBEIDET I LINDESNESREGIONEN
Jfr. bl.a. sak behandlet i Lindesnesrådet 21.6.13: LR-29/2013 – Orienteringssak - Evaluering av
samarbeidet i Lindesnesregionen.
Vedlegg



Presentasjon: Et regionalt fokus på felles utfordringer? Evaluering av Lindesnesregionen.
Presentasjon for Lindesnesrådet, Mandal, September 2013.
Evalueringsrapport fra Agderforskning: Prosjektrapport nr. 6/2013: Et regionalt fokus på felles
utfordringer? Evaluering av Lindesnesregionen.

Saken
Forsker Mikaela Vasstrøm fra Agderforskning vil presentere evalueringsrapporten, og funnene i
evalueringen blir drøftet. Evalueringen gir bl.a. viktige signaler om hvordan det interkommunale
samarbeidet i Lindesnesregionen bør organiseres i framtiden.
---*--Forsker Mikaela Vasstrøm fra Agderforskningen presenterte evalueringen og svarte på spørsmål.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

LR-41/2013 – SSHF – UTVIKLINGSPLAN 2030 – ORIENTERING OG DIALOG
Jfr. bl.a. sak behandlet i Lindesnesrådet 21.6.13: LR-25/2013 – SSHF – Utviklingsplan 2013 – Orientering
og dialog.
Nettreferanse


www.sshf.no/2030

Bakgrunn
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Sørlandet Sykehus HF (SSHF) ønsker tettere dialog og samarbeid med kommunene på Agder om
Utviklingsplan 2030, og besøker regionene for å informere og for å invitere til dialog om Utviklingsplan
2030. I den anledning fikk Lindesnesrådet i møte 21.6 en kort orientering fra SSHF. Rådet uttrykte i den
forbindelse ønske om ytterligere informasjon og dialog med SSHF. Det var også ønske om at flere enn
Lindesnesrådets faste medlemmer fikk denne informasjonen, og det er bakgrunnen for at saken nå tas
opp igjen.
Saken
SSHF er som kjent godt i gang med å lage en helhetlig, langsiktig utviklingsplan for foretaket. Planen
omfatter både virksomheten og bygningsmassen, og har en planperiode til 2030, og en scenarioperiode
frem mot 2050.
Kommunene på Agder deltar i planarbeidet med representanter i arbeidsgruppene. Overordnet
Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) der kommunene er representert er oppnevnt som referansegruppe og
SSHF har presentert prosjektet i diverse fora.
På bakgrunn av samhandlingsreformen og forventet utvikling i befolkning, teknologi og medisin ser en
for seg betydelige endringer i sykehusstruktur, organisering av helsetjenester og oppgaveskyvning
mellom kommuner og sykehus de neste 10-20 årene. SSHF er bare er en del av helsevesenet og det er
særdeles viktig for befolkningen at kommuner og sykehus får til et godt samarbeid og en tydelig
ansvarsfordeling. Et godt resultat krever god dialog om langsiktige planer, - og helst samordning av
planene. SSHF ønsker å dra nytte av kommunenes kompetanse, få innblikk i kommunenes planprosesser,
drøfte felles forutsetninger/plangrunnlag og (om mulig) samordne planene.
I denne type planprosesser er det ikke bare snakk om justeringer av driften, men også endringer av
strategisk, politisk, og samfunnsmessig betydning. Det er derfor i alles interesse å få en tettere dialog
med politisk og administrativ ledelse i kommunene, og mer konkret samarbeid i planarbeidet.
Fra SSHF deltar Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og driftsdirektør/prosjektleder Per W.
Torgersen, fagdirektør Per Engstrand, samhandlingssjef Bernhard Nilsen og Prosjektkoordinator Birgitte
Langedrag.
---*--Administrerende direktør Jan-Roger Olsen, driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen og fagdirektør
Per Engstrand informerte om planene og svarte på spørsmål.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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