LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 7.11.2014)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen
Fredag 19.9.2014
8:30 – 10:00 (til og med sak 44) og 13:00 – 15.15 (fra og med sak 45).
I tidsrommet 10:00 – 13:00 ble det gjennomført Regionalt politiråd (eget referat).

Deltakere:

Ordfører i Åseral
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Audnedal
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Marnardal
I tillegg fra Audnedal
Rådmann i Åseral
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Mandal
Rådmann i Audnedal
Fylkesordfører i Vest-Agder
For Fylkesrådmannen i Vest-Agder

Forfall:
Deltakere i
enkeltsaker:

Daglig leder Lindesnesregionen
I tillegg fra Åseral
SLT-koordinator Siri Løvås Severinsen
Prosjektleder Erik Hillesund
Prosjektleder Mette Kirkhus Johansen
Daglig leder Kompetansesenter Sør
Julie K. Nilsen

Oddmund Ljosland (leder)
Helge Sandåker (nestleder)
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen
Tønnes Seland
Hannah Dybesland
Svein Lysestøl
Doris Tjelland Håland
Reidun Bakken
Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Knut Sæther fram til kl. 10:00. Deretter repr.
ved kommunalsjef Erik Tronstad.
Kjell Olav Hæåk (til kl. 14:25)
Terje Damman
Leder for seksjon for samfunns- og
næringsutvikling Steinar Eilertsen
Dagfinn Lauvsland
Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara)
Sak LR-45/2014 – SLT – Sluttrapport
Sak LR-46/2014 – SINDPRO – orientering
LR-47/2014 – Plan for kollektivtransport i
Vest-Agder – orientering
LR-48/2014 – Ansvar for etter- og
videreutdanning i Lindesnesregionen

SAKSLISTE:
LR-38/2014 – Referatsaker .............................................................................................................................2
LR-39/2014 – Referat fra møte i Lindesnesrådet 20. juni 2014 .....................................................................2
LR-40/2014 – Bygging av ekstra basestasjoner - mobiltelefoni .....................................................................3
LR-41/2014 – Budsjett for Lindesnesregionen 2015 ......................................................................................6
LR-42/2014 – Nullvisjonsprosjekt i Lindesnesregionen .................................................................................6
LR-43/2014 – Samhandlingsreformen – politisk godkjenning av avtaler.......................................................7
LR-44/2014 – LIM-planen – høring.................................................................................................................9
LR-45/2014 – SLT – Sluttrapport ................................................................................................................. 11
LR-46/2014 – SINDPRO - orientering........................................................................................................... 12
Side 1 av 15

LR-47/2014 – Plan for kollektivtransport i Vest-Agder - orientering .......................................................... 13
LR-48/2014 – Ansvar for etter- og videreutdanning i Lindesnesregionen .................................................. 14
LR-49/2014 – Eventuelt ............................................................................................................................... 14

LR-38/2014 – REFERATSAKER
Utrykte vedlegg
(Utrykte vedlegg er tilgjengelige på nettadressen http://bit.do/dokumenter)







Referat fra møte 27.8.14 i Vannområdeutvalget for vannområdet Mandal-Audna
Referatsaker vedr. Lindesneslosen:
 Referat (utkast) fra møte i Styringsgruppa for Lindesneslosen 4.8.14.
 Brev 20.8.14: Uttalelse til fylkesutvalgets behandling av prosjektet «lindesneslosen» fra
ordførerne i Lindesnesregionen
 Protokoll fra Fylkesutvalgets møte 26.8.14, sak 71/14 Ny søknad om fylkeskommunal
deltakelse i prosjektet.
Brev frå Vest-Telemarkrådet 20.6.14: Redusert postombering i distrikta. Oppfordring til
regionråda/kommunane om økonomisk støtte i samband med ankesak mellom
Samferdselsdepartementet/Posten Norge AS og 8 privatpersonar i Nome.
FoU Rapport fra Agderforskning juni 2014: Løfte i flokk - En underveisevaluering av et samarbeid om
utvikling av skoler og barnehager mellom kommuner i Lindesnesregionen
Brev fra Mandal kommune 26.6.14: Det varsles om oppstart av kommunedelplan for kulturminner i
Mandal kommune - offentlig ettersyn (Planprogram vedlagt)

Trykte vedlegg


Referat fra møte i styret for Lindesnesfondet 9.5.2014

---*--Det var ikke særskilte kommentarer til referatsakene.

LR-39/2014 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 20. JUNI 2014
Vedlegg


Referat (utkast) fra møtet 20.6.2014

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat for møte 20.6.2014 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Referat for møte 20.6.2014 godkjennes.
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LR-40/2014 – BYGGING AV EKSTRA BASESTASJONER - MOBILTELEFONI
Jfr. kontrakt mellom Telenor og Det Digitale Agder, februar 2012.
Vedlegg


Brev datert 25.1.14 fra Lindesnesregionen til Telenor: Forespørsel: Utbyggingsbistand ved utløsning
av opsjoner på ekstra basestasjoner (inkl. kartskisse med markering av aktuell plassering av sendere).

Saken
Som en del av avtalen mellom Det Digitale Agder og Telenor om utbygging bl.a. av mobilnettet var det
som opsjon muligheter for kommunene til å få bygget ekstra basestasjoner. Denne saken omhandler
dette.
Telenor har en krevende oppgave når de skal oppfylle avtalens bestemmelser i forhold til å levere en
mobildekning i Agder på i gjennomsnitt minst 99,0 % for tale/SMS og 98,0 % for mobilt bredbånd. Det er
nok derfor realistisk å anta at det kun er på grunn av avtalens bestemmelser om opsjoner at Telenor er
villige til å bygge ut ytterligere basestasjoner. Dette selv om kommunene betaler de faktiske kostnadene.
Grunnen til denne antagelsen er at det i de fleste tilfeller bare blir en marginal økning av den totale
trafikken. Avtalens bestemmelser i forhold til opsjoner kan vel derfor anses som en engangsmulighet for
å få til disse utbyggingene.
Bestemmelsen i forhold til opsjoner tilsier at kommunene kan bestille ekstra basestasjoner etter
nærmere avtale med Telenor. Den inngåtte avtales bestemmelser i forhold til utløsning av opsjoner er
relativt lite detaljert, og forutsetter at det i hvert enkelt tilfelle avtales nærmere mellom Telenor og
angjeldende kommune. Avtalen inneholder et anslag over hvilke kostnader som kan forventes, men også
disse vil avhenge av hvor basestasjonen plasseres.
I forbindelse med trafikkberegningene for den ekstra basestasjonen vil det bli beregnet et framtidig overeller underskudd av driften, og dette blir etter en nåverdiberegning hhv fratrukket eller tillagt
etableringskostnadene.
Telenor bygger mange basestasjoner, og har rutiner, avtaler og prosedyrer som må forutsettes å gi
vesentlig stordriftsfordeler; i alle fall i forhold til en kommune som evt. skal bygge én eller et fåtall
basestasjoner. Dette var bakgrunnen for at Lindesnesregionen i januar gjorde henvendelsen til Telenor
med forespørsel om utbyggingsbistand. Regionen ønsket at Telenor skulle stå for prosjektering og
utbygging mot å få godtgjort for dette.
Ut over våren har det vært diverse kontakt med Telenor med tanke på å få priser og avklart andre
forhold ved en evt. utbygging av ekstra basestasjoner. I juni fikk vi klarlagt hvilke betingelser og
arbeidsdeling Telenor ønsker i forbindelse med en evt. utbygging:
1. Kommunen sørger for grunneieravtale og nødvendig godkjenning av byggesøknader.
2. Kommunen håndterer kraftfremføring med forespørsel, bestilling, oppfølging Agder Energi og
kostnader knyttet til dette.
3. Telenor bygger prosjektene og kommunen betaler for dette.
4. Telenor legger til grunn nåverdi prinsipp med økonomisk balanse basert på kost nytte
5. Telenor holder opsjonsprosjektene utenom evaluering i forhold til tale/SMS (99%) og Mobilt
bredbånd (98%).
6. Opsjonsprosjektene inngår i Telenors «normale» drifts og vedlikeholdsrutiner av basestasjonsutstyr
(radioutstyr, kabler, antenner, samband, osv.)
7. Telenor eier basestasjonsutstyr (radioutstyr, kabler, antenner, samband, osv.)
8. Kommunene eier i utgangspunktet hytte og mast, men Telenor er villig til å diskutere overtakelse av
eierskap (og derved vedlikehold) etter en nærmere avtale.
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Telenors ønsker vurderes i utgangspunktet som logiske:
 Oppgaver/ansvar i pkt. 1 og 2: disse oppgavene kan best ivaretas av kommunene utfra deres
lokalkunnskap.
 Prinsippet i pkt. 4: Beregninger av nåverdi av framtidig trafikk og fratrekk/tillegg i forhold til dette er i
tråd med hvordan det gjøres i tilsvarende prosjekter.
 Prinsippet i pkt. 5: Telenor har forpliktet seg til å levere en viss dekning fra sitt nett. Å telle med
dekning oppnådd ved at kommunene finansierer og bygger ut ekstra (opsjons)master vil være
ulogisk.
 Oppgaver/ansvar pkt. 6: En kan vanskelig tenke seg andre ordninger enn at Telenor drifter utstyret.
 Eierskap beskrevet i pkt. 8: At kommunene står som eiere av hytte og mast åpner trolig for annen
finansiering enn over de kommunale driftsbudsjettene (f.eks. lånefinansiert investering).

Aktuelle steder for plassering av basestasjonene
Følgende steder vurderes som aktuelle for ekstra basestasjoner ut fra manglende dekning nå, og mulig
framtidig trafikkgrunnlag:
#

Kommune

Sted

Forventet dekning

Antatt tilleggsdekning

1

Marnardal

Nødnettets nye
mast på Homme

Veistrekningen Sveindal –
Bjelland, Øvre Homme og Foss

2

Marnardal

Kaddan

Hovudsaklig Marnardal

Nord i Lindesnes og vest i
Audnedal.

3

Lindesnes

Håland

Hovedsakelig Lindesnes

Vestheia i Vigmostad og
muligens Grimestadområdet

4

Audnedal

Flottorp

Hovedsakelig Audnedal

Tidligere har det også vært diskutert en basestasjon på Høyland, men denne vurderes som lite aktuell ut
fra kost/nyttevurderinger.
Kostnadsestimat
Telenor estimere følgende anleggskostnader til hytte, mast, sambandsutstyr og krafttilførsel til å være
inntil 1,5 – 1,8 mill. Nåverdi av overskudd/underskudd i forhold til driftskostnader/-inntekter er
vanskelige å anslå. Telenor viser til et eksempel fra en annen Agder-kommune der nåverdiberegningen
tilsa et tilskudd utover de faktiske anleggskostnadene på ca. kr. 650.000,-. Om en tar dette inn i
regnestykket kan en grovt si at investeringene pr. basestasjon vil ligge i størrelsesområdet 2,0 – 2,5 mill.
Beløpet vil variere ut fra beliggenhet i forhold til vei, strøm og mobiltrafikkgrunnlag.
Prinsipper for finansiering
Lindesnesfondet har tidligere satt av 1,4 mill. til mulig utbygging av ekstra basestasjoner. Dette er jo ikke
tilstrekkelig for utbyggingen, men vil være en delfinansiering.
Et aktuelt prinsipp for finansiering kan være at kommunene der basestasjonene er plassert i
utgangspunktet står for arbeidet og kostnadene ved etableringene. Som ed delfinansiering kan
tilskuddet fra Lindesnesfondet fordeles likt pr. basestasjon som bygges.
I forhold til bruk av Lindesnesfondet, så vil samtlige kommuner i Lindesnesregionen ha nytte av en evt.
utbygging. Audnedal, Lindesnes og Marnardal får direkte nytte ved forbedret dekning i egen kommune.
Åserals befolkning vil ha nytte av forbedret dekning på veistrekningen Sveindal – Bjelland, mens en kan
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forvente at en ekstra basestasjon på Håland kan gi dekning til områder nord i Mandal. Sendere på
Kaddan og Håland vil også gi dekning heiområdene mellom kommunene sør i regionen.
Forberedelse, utbygging og organisering
I forbindelse med planlegging og beregninger har Telenor behov for en del informasjon fra kommunene
for å mer nøyaktig kunne anslå utbyggingskostnader og forventet trafikk:










Hvor ønskes dekning? (Beskrivelse/kart)
Antall personer som bor i området
Næringsvirksomhet
Overnattingssteder, campingplasser ol.
Landbruk
Hytter
Årsdøgntrafikk (ÅDT)
Jernbane
Båttrafikk

I forbindelse med selve utbyggingen er det også hensiktsmessig at kommunene står for en del av
arbeidet (jfr. over vedr. Telenors betingelser).
Det er flere måter å organisere arbeidet med forberedelse og gjennomføring av prosjektet, men siden
det til dels vil være ganske varierende oppgaver ut fra hvor stasjonen skal plasseres, og siden det trengs
vesentlig lokalkunnskap, anbefales det at den enkelte kommune i samarbeid med Telenor og evt. DDA
ivaretar utbyggingen i egen kommune. Dette i stedet for å organisere et større, felles prosjekt.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet anbefaler at




Det arbeides videre med planene for utbygging av ekstra basestasjoner på Homme, Kaddan,
Håland og Flottorp.
Kommunene der mastene plasseres (Marnardal, Audnedal og Lindesnes) står for utbygging i
egen kommune og bærer kostnadene ved dette.
Tilskuddet fra Lindesnesfondet fordeles på de basestasjonene som faktisk bygges ut.

---*--Helge Sandåker innledet i saken og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter følgende:
Lindesnesrådet anbefaler at
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Det arbeides videre med planene for utbygging av ekstra basestasjoner på Homme, Kaddan,
Håland og Flottorp.
Kommunene der mastene plasseres (Marnardal, Audnedal og Lindesnes) står for utbygging i
egen kommune og bærer kostnadene ved dette.
Tilskuddet fra Lindesnesfondet deles med like beløp på de basestasjonene som faktisk bygges
ut.

LR-41/2014 – BUDSJETT FOR LINDESNESREGIONEN 2015
Vedlegg



(Forslag til) Lindesnesregionen 2015 – Detaljbudsjett
(Forslag til) Lindesnesregionen 2015 – Fordeling på kommunene

Saken
Kommentarer til budsjetteringen:
 Generell lønns- og prisstigning er budsjettert med 3,5 %
Ansvar 1066 Lindesnesregionen:
Her budsjetteres lønn til daglig leder og til timebasert rådgiver, samt til drift av Lindesnesregionen
Kommentar til enkelte av postene:
 12709 – Kjøp konsulenttjenester: Her føres tjenester fra DDVs weborganisasjon
(lindesnesregionen.no).
 12900 – Internkjøp: Her føres godtgjørelse til vertskommunen for Lindesnesregionen (husleie,
regnskapstjenester, etc.)
 19506 – Bruk av bundne driftsfond: Her føres godtgjørelse for administrasjon av Lindesnesfondet.
Ansvar 1068 Lindesnesregionen – Samhandlingsreformen:
Etter anbefaling fra Rådmannsutvalget budsjetteres lønn til Samhandlingskoordinator med 50 %. Denne
stillingen er en prosjektstilling som i utgangspunktet hadde en varighet til 1.10.14. Imidlertid er stillingen
blitt forlenget til 31.12.14, og det er enighet om at den bør forlenges ytterligere ut fra et kartlagt behov
på minimum 50 % stilling. Med dette som utgangspunkt budsjetteres det for 2015 med 50 % stilling.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Budsjettet for Lindesnesregionen 2015 vedtas.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Budsjettet for Lindesnesregionen 2015 vedtas med følgende endring: det budsjetteres med bruk
av disposisjonsfondet slik at kommunenes tilskudd ikke økes mer enn forventet lønns- og
prisstigning med 3,5 %.

LR-42/2014 – NULLVISJONSPROSJEKT I LINDESNESREGIONEN
Vedlegg


Sak behandlet i Mandal bystyre 24.4.14: Tilslutning til Nullvisjonsprosjekt og trafikksikker kommune

Saken
Mandal bystyre vedtok i sak 52/14 følgende:
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Mandal kommune er positiv til deltagelse i Nullvisjonsprosjektet for Lindesnesregionen i regi av
Vest-Agder fylkeskommune og Trafikksikker kommune i regi av Trygg Trafikk.
Fra 1.8.2014 innarbeides eventuelle økonomiske konsekvenser i revidert budsjett.
Det undersøkes om dette kan gjøres til et regionalt prosjekt fra 1.1.2015 delvis finansiert av
Lindesnesfondet.
Vedlegget redegjør greit for saken, og ordfører i Mandal har bedt om å få saken behandlet i
Lindesnesrådet.
Dersom Lindesnesrådet mener at Nullvisjonsprosjektet skal få et regionalt «eierskap» og finansiering, vil
et vedtak være i form av en anbefaling overfor styret for Lindesnesfondet om å bidra med et økonomisk
tilskudd til prosjektet. Evt. også en oppfordring til Lindesnes kommune om å delta i prosjektet på lik linje
med de øvrige kommunene i Lindesnesregionen.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting uten forslag til vedtak.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Helge Sandåker foreslo følgende:
Saken utsettes til det foreligger konkret forslag til finansiering fra Fylkeskommunen.
Lindesnesrådet vedtok deretter:
Saken utsettes til det foreligger konkret forslag til finansiering fra Fylkeskommunen.

LR-43/2014 – SAMHANDLINGSREFORMEN – POLITISK GODKJENNING AV AVTALER
Nettreferanse


Oversikt over inngåtte avtaler mellom kommunene og Sørlandet sykehus HF:
http://www.sshf.no/FAGFOLK/SAMHANDLING/AVTALER/Sider/side.aspx

Vedlegg


Utskrift av sak BYS-048/14 behandlet av Flekkefjord bystyre 26.6.14: Fremleggelse av delavtaler
under samhandlingsreformen.

Bakgrunn
Flekkefjord bystyre har etter innstilling fra Utvalg for oppvekst og velferd i sak BYS-048/14 fattet
følgende enstemmige vedtak:
Bystyret presiserer at alle delavtaler under samhandlingsreformen skal fremlegges for
lokalpolitisk fagutvalg og Bystyre, før Rådmannens signaturfullmakt utøves.
Leder av Utvalg for oppvekst og velferd har oppfordret kommunene i Agder om å gjøre «… tilsvarende
vedtak for å markere posisjon for lokalpolitisk forankring og innflytelse».
Vedlegget redegjør nærmere for bakgrunn og begrunnelse for dette vedtaket.
Ordfører i Lindesnes ønsker at saken skal diskuteres i Lindesnesrådet, og den fremmes for
Rådmannsutvalget som en forberedelse for en slik drøfting i Rådet.
Saken
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Samtlige av kommunestyrene i Lindesnesregionen har delegert til rådmannen å inngå delavtaler med
Sørlandets sykehus HF (SSHF). Det er et omfattende «apparat» som står for utarbeidelse av avtalene.

(OSS: Overordnet strategisk samarbeidsutvalg).
SSHF inngår separate avtaler med hver av kommunene. Avtalene har en hoveddel som er lik for samtlige
av de 30 kommuner i Agder, og et tillegg som angir evt. særskilt avtale med angjeldende kommune
grunnet lokale forhold.
Totalt skal det inngås minimum 13 avtaler med hver av de 30 kommunene i Agder. I regi av regionenes
helsenettverk og samhandlingskoordinatorer blir utkast til avtaler drøftet med aktuelle fagpersoner i
kommunene, og forslag til endringer utformet. Tillitsvalget og brukerrepresentanter deltar i arbeidet.
Regionene samkjører sine innspill. En liknende prosess skjer i SSHF. Med basis i denne prosessen
utformes til slutt avtaleutkastene i en dialog mellom kommunene og SSHF, og det er disse utkastene som
danner grunnlaget for den endelige forhandling og avtaleinngåelse.
Kommunenes rådmenn er «tett på» dette arbeidet enten direkte eller gjennom angjeldende
kommunalsjef. Normalt gjøres alle nødvendige avklaringer i løpet av prosessen med utforming av
avtalene. Det avtaleutkastet som legges fram i den endelige forhandlingen med den enkelte kommune er
da kjent og gjennomdrøftet slik at avtaleinngåelse normalt kan skje uten endringer av avtaleteksten.
Det er et poeng at samtlige kommuner som inngår avtaler med SSHF generelt skal ha samme vilkår.
Dette understrekes også av formuleringen i overordnet samarbeidsavtale (OSA) som er inngått mellom
den enkelte kommune og SSHF. Kap. 11.0 angir bl.a.:
«Avtalepartene legger til grunn at SSHF har et overordnet ansvar for å sikre at det inngås
likeverdige avtaler. Avvik fra dette kan gi grunnlag for revisjon. Innholdet i alle samarbeidsavtaler
mellom Agderkommunene og SSHF skal være åpne og tilgjengelige for alle kommunene.»
Dette innebærer f.eks. at dersom en av kommunene i forhandlingene med SSHF oppnår bedre
betingelser enn kommuner som allerede har inngått avtale, så «… kan dette gi grunnlag for revisjon».
Om SSHF skal forholde seg til inntil 30 forskjellige avtaler vil det selvfølgelig bli ganske uhåndterlig, og det
vil også innebære forskjellsbehandling av kommunene.
Prosedyren for utforming og inngåelse av avtaler er altså svært omfattende og tidkrevende. På grunn av
prosessens omfang og karakter er det vanskelig å se for seg en praktisk gjennomførbar prosedyre som
reelt skal involvere det enkelte kommunestyre.

---*--Rådmannsutvalget drøftet saken i møte 19.8.14 og var enige i de vurderinger som var gjort i
saksutredningen.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Prosessen for utarbeidelse og inngåelse av avtaler mellom kommunene og SSHF er svært
kompleks og omfattende. Lindesnesrådet kan derfor vanskelig se for seg en praktisk
gjennomførbar prosedyre som reelt sett skal involvere det enkelte kommunestyre. I
Lindesnesregionen har samtlige kommunestyrer delegert til rådmennene å inngå delavtaler med
SSHF, og Lindesnesrådet vil ikke anbefale kommunene å endre på dette.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Prosessen for utarbeidelse og inngåelse av avtaler mellom kommunene og SSHF er svært
kompleks og omfattende. Lindesnesrådet kan derfor vanskelig se for seg en praktisk
gjennomførbar prosedyre som reelt sett skal involvere det enkelte kommunestyre. I
Lindesnesregionen har samtlige kommunestyrer delegert til rådmennene å inngå delavtaler med
SSHF, og Lindesnesrådet vil ikke anbefale kommunene å endre på dette.

LR-44/2014 – LIM-PLANEN – HØRING
Nettreferanse
Fylkeskommunens nettsider vedr. LIM-planen


http://www.vaf.no/planer/hoeringer/lim-planen-regional-plan-for-likestilling,-inkludering-ogmangfold-paa-agder-2015-2027-sendes-paa-hoering/

Utrykte vedlegg


Høringsdokumenter LIM-planen:
 Høringsbrev fra Vest-Agder fylkeskommune 23.6.2014: LIM-planen - Regional plan for
likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2027. Høring og offentlig ettersyn (plan- og
bygningsloven §8-3)
 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015–2027) - Høringsutkast
juni 2014
 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder - Skisse til handlingsprogram
2015-2019

Vedlegg


Sak behandlet av Lindesnesrådet 27.9.2013 sak LR-46/2013 – Høring planprogram – Regional plan
for likestilling, inkludering og mangfold

Saken
Vest-Agder fylkeskommune har sendt forslag til LIM-plan på høring til en rekke høringsinstanser i Austog Vest-Agder; Kommunene og Regionrådene er blant dem. Etter innstilling fra Regionalt
Likestillingsutvalg for Lindesnesregionen har Lindesnesrådet avgitt høringsuttalelse til planprogrammet
for LIM-planen (jfr. vedlegg).
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Forslag til LIM-plan har vært til behandling i fylkesutvalgene i begge Agder-fylkene og vedtakene fra disse
avviker på enkelte punkter når det gjelder planutkastet og forslag til handlingsprogram. Disse
forskjellene er markert i begge dokumentene, og er i tillegg nærmere omtalt i høringsbrevet.
Fylkeskommunen ber om at det i høringsuttalelser oppgis hvilket av disse forslagene som støttes.
Høringen omfatter jo selvsagt også resten av planverket.
Vedtak
Regionalt likestillingsutvalg for Lindesnesregionen behandlet saken i møte 3.9 og vedtok følgende forslag
til vedtak i Lindesnesrådet:
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til LIM-planen/handlingsprogram:
Generelle innspill:
- Gutter i skolen sakker akterut, mer konkrete tiltak for å unngå dette, bla. endre
undervisningen i en retning som er mer tilpasset gutters utvikling og læringsmetode.
- Vold mot menn i nære relasjoner må løftes ytterligere opp, dette vil også bedre forståelsen av
hva vold i nære relasjoner faktisk er.
- I forhold til politisk deltakelse: Bedre møteplanlegging, faste møtetider.
- Tydelig offentlig språk som gjør det mulig for alle å delta i den offentlige debatten.
I forhold til de to forslagene fra Fylkesutvalgene:
- Tema 1, «Utviklingsmål 2027 – Tema 1», pkt. 3 (side 10): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.
- Tema 2, avsnittet «Skole for alle!» (side 12): Lindesnesrådet er enige med Vest-Agder
fylkesutvalg om å ta ut avsnittet.
- Tema 3, Utviklingsmål 2027 – Tema 3» pkt. 6 (side 18): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.
- Tema 4, Utviklingsmål 2027 – Tema 4» pkt. 6 (side 21): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.

---*--På vegne av regionalt Likestillingsutvalget for Lindesnesregionen innledet Janne Fardal Kristoffersen i
saken.
Tore Askildsen tok opp problemstillingen i forhold til at Mandal bystyre får saken til behandling. Mandal
kommunes høringsuttalelse til LIM-planen kan derfor være avvikende i forhold til vedtaket i
Lindesnesrådet.
Lindesnesrådet vedtok deretter følgende enstemmig:
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til LIM-planen/handlingsprogram:
Generelle innspill:
- Gutter i skolen sakker akterut, mer konkrete tiltak for å unngå dette, bla. endre
undervisningen i en retning som er mer tilpasset gutters utvikling og læringsmetode.
- Vold mot menn i nære relasjoner må løftes ytterligere opp, dette vil også bedre forståelsen av
hva vold i nære relasjoner faktisk er.
- I forhold til politisk deltakelse: Bedre møteplanlegging, faste møtetider.
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-

Tydelig offentlig språk som gjør det mulig for alle å delta i den offentlige debatten.

I forhold til de to forslagene fra Fylkesutvalgene:
- Tema 1, «Utviklingsmål 2027 – Tema 1», pkt. 3 (side 10): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.
- Tema 2, avsnittet «Skole for alle!» (side 12): Lindesnesrådet er enige med Vest-Agder
fylkesutvalg om å ta ut avsnittet.
- Tema 3, Utviklingsmål 2027 – Tema 3» pkt. 6 (side 18): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.
- Tema 4, Utviklingsmål 2027 – Tema 4» pkt. 6 (side 21): Formuleringen fra Vest-Agder
fylkesutvalg støttes.

LR-45/2014 – SLT – SLUTTRAPPORT
Denne saken kan ses i sammenheng med sak vedr. SLT til behandling i Regionalt politiråd samme dag.
Utrykte vedlegg
-

Avtale om etablering av rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt i Lindesnesregionen prosjektperioden 01.01.12 til 31.12.14.
Brev 1.7.14 fra Det kriminalitetsforebyggende råd til Lindesnesregionen; Tildeling av tilskudd til lokalt
rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende koordinatorer etter SLT-modellen i 2014.

Vedlegg
-

Sluttrapport: Sammen om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lindesnesregionen (SLT
Lindesnesregionen) - prosjektperioden 01.01.12 til 31.12.14.
Brev 4.8.14 fra medlemmene i kjernegruppene i Lindesnesregionen: Opprettholdelse av SLTkoordinator stilling i Lindesnesregionen

Saken
Det 3-årige prosjektet Sammen om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lindesnesregionen (SLT
Lindesnesregionen) er snart sluttført og prosjektperioden utløper 31.12.14.
Prosjektet har vært delfinansiert av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) med til sammen kr.
825.000,- tilsvarende ca. 35 % av de totale kostnadene. For øvrig er det kommunale tilskudd etter avtalt
fordelingsnøkkel som har finansiert prosjektet.
Det er allerede nå utarbeidet en sluttrapport for prosjektet, noe som er gunstig i forhold koordinering og
kontinuitet ved videreføring/overføring av erfaringer mv. fra prosjektperioden.
Mange tiltak er gjennomført, samarbeidsstrukturer bygd opp, og fokus på kriminalitetsforebygging er
forsterket. Etableringen av Kjernegrupper ved flere skoler er blant viktige tiltak. Medlemmene i
Kjernegruppene i Lindesnesregionen omtaler i brev 4.8.14 til regionens ordførere og rådmenn arbeidet i
kjernegruppene og understreker viktigheten av at det er en stilling som SLT-koordinator.
Det angis i den inngåtte samarbeidsavtalen §6 at Lindesnesrådet utvidet med politisjef i regionen skal
være prosjektets styre. Nå har praksis av ulike årsaker blitt at rådmennene i regionen sammen med
politisjefen har fungert som styre. Likevel må det være riktig å legge sluttrapporten fram til behandling i
Lindesnesrådet så lenge dette prosjektet er politisk initiert ved vedtak i det enkelte kommunestyre.
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Det er også viktig å være klar over at det noe uventet i brev fra KRÅD 1.7.14 ble signalisert ytterligere
tilskudd til evt. videreføring av stilling som SLT-koordinator, med hhv. kr. 100.000,- og kr. 75.000, - for
2015 og 2016.
Det er vel liten tvil om at stillingen som SLT-koordinator har vært nyttig i Lindesnesregionen, og det er av
avgjørende betydning at etablerte tiltak blir videreført på en eller annen måte. Det 3-årige prosjektet
Lindesneslosen er nylig startet opp, og har til dels sammenfallende målgruppe med SLT-arbeidets, dog
med en noe annen vinkling og litt andre samarbeidspartnere. Det vil være paradoksalt dersom SLTarbeidet nå bygges ned samtidig med storsatsingen gjennom Lindesneslosen. Det ideelle hadde vært en
videreføring av SLT-funksjonen i et nært samarbeid med Lindesneslosen.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet til drøfting uten forslag til vedtak

---*--Siri Løvås Severinsen innledet kort.
Lindesnesrådet takket for en god rapport og drøftet deretter saken. Det var enighet om at
prosjektet hadde vært vellykket, og at etablerte tiltak må videreføres.
Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Saken oversendes Rådmannsutvalget for videre behandling

LR-46/2014 – SINDPRO - ORIENTERING
Jfr. saker behandlet av Lindesnesrådet:
- I møte 8.11.13: LR-59/2013 – Repr. for Lindesnesregionen i prosjektet «Senter for innovativ design og
produksjon»
- I møte 6.12.13: LR-71/2013 – Prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon» presentasjon
Saken
Styret i SINPRO har uttrykt ønske om at Lindesnesregionen deltar i SINPRO som partner. Det er en
deltakelse som ikke forplikter økonomisk men som vil bidra til å gi senteret legitimitet og forankring i
regionen.
Samtidig er det også et satsingsområde for SINPRO å være leverandør av kompetanse og
erfaringsutveksling til bl.a. kommunale virksomheter innen blant annet Lean.
Prosjektleder Erik Hillesund deltar i møtet og orienterer.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak

---*---
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Prosjektleder Erik Hillesund presenterte status for SINPRO. PowerPoint-presentasjonen er vedlagt
referatet.
Hillesund løftet spørsmålet om hvordan evt. Lindesnesregionen ønsker sin tilknytning til SINPRO, samt
svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet drøftet saken og er positive til arbeidet gjøres og vil gjerne bli holdt orientert om
aktiviteter og utvikling i SINPRO.
Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Orienteringen tas til orientering.

LR-47/2014 – PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT I VEST-AGDER - ORIENTERING
Nettreferanse
Fylkeskommunens nettsider vedr. plan for kollektivtransport i Vest-Agder:


http://www.vaf.no/tjenester/samferdsel/kollektivtransport/

Vedlegg


Sak behandlet i Lindesnesrådet 4.4.14: LR-10/2014 – Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder –
orientering (med vedlegg).



Sak behandlet i SAM-utvalget i Vest-Agder fylkeskommune 3.9.14: Regional plan for Samferdsel 2014
– 2019.
Sak behandlet i SAM-utvalget i Vest-Agder fylkeskommune 3.9.14: Plan for kollektivtransporten i
Vest-Agder 2015 – 2019, m/vedlegg
o Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 -2019, Arbeidsdokument: STATUSRAPPORT;
Sammenstilling av data fra kartleggingsfasen



Saken
Lindesnesrådet vedtok i sak 10/2014 følgende:
Fylkeskommunen inviteres til møte i Lindesnesrådet for å orientere om arbeidet med temaplan
for kollektivtransporten i Vest-Agder.
I tråd med vedtaket er fylkeskommunen invitert for å orientere om temaplanen, og prosjektleder og
rådgiver samferdsel i Vest-Agder fylkeskommune Mette Kirkhus Johansen deltar i møtet og orienterer.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Prosjektleder/rådgiver Mette Kirkhus Johansen presenterte saken og svarte på spørsmål.
Presentasjonen Kirkhus benyttet er vedlagt referatet.
Lindesnesrådet drøftet saken. Det ble uttrykt tilfredshet med planarbeidet. Lindesnesrådet vedtok
deretter følgende:
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Orienteringen tas til etterretning.

LR-48/2014 – ANSVAR FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I LINDESNESREGIONEN
Vedlegg
-

Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte 9.5: LR-26/2014 – Etter- og videreutdanning i
Lindesnesregionen (med vedlegg)

Saken
Lindesnesrådet behandlet i møte 9.5 sak LR-26/2014 – Etter- og videreutdanning i Lindesnesregionen, og
fattet bl.a. følgende vedtak:
Rådmannsutvalget bes utrede hvordan en best mulig kan organisere arbeidet med desentralisert
utdanning, bl.a. for å sikre kontinuiteten i arbeidet, herunder samhandlingen med Setesdal- og
Listerregionen, og mulig organisering innenfor Kompetansesenter Sør.
Rådmannsutvalget behandlet i møte 23.5 sak LR-RM-52/2014 – Eventuelt - Etter- og videreutdanning i
regionen, og fattet følgende vedtak:
Styreleder og daglig leder i Kompetansesenter Sør inviteres til Rådmannsutvalget for å drøfte
saken. I samme møte kan gjerne årsmelding 2013 for Kompetansesenter Sør presenteres.
Rådmannsutvalget hadde 3.9 saken til ny behandling, og fra Kompetansesenter Sør deltok styreleder
Bernt Elias Åsland og daglig leder Julie Nilsen. Representantene for Kompetansesenter Sør var i
utgangspunktet positive til å overta det ansvaret som til nå har tilligget
Lindesnesregionen/Lindesnesrådet innenfor etter- og videreutdanning i regionen.
Rådmannsutvalget vedtok deretter følgende anbefaling overfor Lindesnesrådet:
Rådmannsutvalget mener at arbeidet med etter- og videreutdanning i regionen er et naturlig
arbeidsområde for Kompetansesenter Sør. Rådmannsutvalget anbefaler derfor at Lindesnesrådet
igangsetter en prosess med tanke på virksomhetsoverdragelse av disse funksjoner fra
Lindesnesregionen/Lindesnesrådet til Kompetansesenter Sør.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok følgende:
Det igangsetter en prosess for virksomhetsoverdragelse fra Lindesnesregionen/Lindesnesrådet til
Kompetansesenter Sør for funksjonene vedr. etter- og videreutdanning i regionen.

LR-49/2014 – EVENTUELT
Orientering om mulig fengsel i Mandal
Tore Askildsen orienterte om status for arbeidet med å få etablert nytt fengsel i Mandal. Det er
utarbeidet et «faktaark» som ble delt ut. Faktaarket er vedlagt referatet.
Sak vedr. varsling – daglig leder i Lindesnesregionen
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Marnardal kommune er vertskommune for Lindesnesregionen. Rådmann Hans Stusvik har mottatt en
varsling i forhold til daglig leder i Lindesnesregionen. Varslingen gjaldt oppgjør daglig leder har mottatt
for tilleggsarbeid utført for Det Digitale Vestre Agder (DDV) i tiden han har vært ansatt i
Lindesnesregionen. Ordningen var basert på en muntlig avtale.
Rådmann Stusvik orienterte om saken.
Lindesnesrådet drøftet saken. Lindesnesrådet legger til grunn at det har vært en muntlig og gyldig avtale
med daglig leder. Læring for ettertiden er at slike avtaler bør være skriftlige og kommunisert til partene.
Lindesnesrådet vedtok følgende:
Lindesnesrådet tar saken til etterretning.

(Daglig leder Dagfinn Lauvsland har i brev 17.9 anmodet Marnardal kommune om å oversende saken til
Kontrollutvalget i Marnardal kommune for videre behandling. Med bakgrunn i Lindesnesrådets
behandling av saken og vedtak i den forbindelse, vil daglig leder trekke tilbake denne anmodningen).
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