LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Audnedal rådhus, Kommunestyresalen
Fredag 5.12.2014
10:00 – 13:45.

Innkalles:

Ordfører i Åseral
Ordfører i Marnardal
Ordfører i Lindesnes
Ordfører i Mandal
Ordfører i Audnedal
I tillegg fra Mandal
I tillegg fra Åseral
I tillegg fra Lindesnes
I tillegg fra Marnardal
I tillegg fra Audnedal
Rådmann i Marnardal
Rådmann i Åseral
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Mandal

For Fylkesrådmannen i Vest-Agder
Daglig leder Lindesnesregionen

Oddmund Ljosland (leder)
Helge Sandåker (nestleder)
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen
Tønnes Seland
Hannah Dybesland
Repr. kunne ikke møte (vara ikke oppnevnt)
Anita Christensen (vara for Svein Lysestøl)
Hverken repr. eller vara kunne møte
Hverken repr. eller vara kunne møte
Hans S. Stusvik (fra kl.10:30)
Kjell Gunnar Olsen
Rune Stokke
Irene Lunde (til 12:00 – til og med sak 50)
(vara for Knut Sæther)
Kjell Olav Hæåk
Thore Westermoen (vara for fylkesordfører
Terje Damman)
Regionalsjef Kenneth Andresen
Dagfinn Lauvsland

Deltakere i
enkeltsaker:

Kommunalsjef / prosjektleder

Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Forfall:

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

Kari Røynlid
Svein Lysestøl
Doris Tjelland Håland
Reidun Bakken
Knut Sæther

Rådmann i Audnedal
For Fylkesordfører i Vest-Agder

SAKSLISTE:
LR-49/2014 – Referat fra møte i Lindesnesrådet 7. november 2014.............................................................2
LR-50/2014 – Løfte i flokk - utvikling av skoler og barnehager mellom kommuner i Lindesnesregionen. ....2
LR-51/2014 – Samhandlingsreformen - budsjettendring...............................................................................3
LR-52/2014 – Møteplan Lindesnesrådet 2015 – endring ...............................................................................4
LR-53/2014 – Eventuelt ..................................................................................................................................5
Side 1 av 6

LR-49/2014 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 7. NOVEMBER 2014
Vedlegg


Referat (utkast-2) fra møtet 7.11.2014 (oppdatert).

Saken
I forhold til det utkast til referat som tidligere er sendt ut, er vedlagte referat revidert i sak LR-48/2014 –
Eventuelt etter innspill fra ordfører Tønnes Seland.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Revidert referat for møte 19.9.2014 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Revidert referat for møte 19.9.2014 godkjennes.

LR-50/2014 – LØFTE I FLOKK - UTVIKLING AV SKOLER OG BARNEHAGER MELLOM KOMMUNER I
LINDESNESREGIONEN.
Nettreferanser:


http://www.agderforskning.no/reports/fou-rapport-4-2014.pdf (Last ned rapport)

Utrykt vedlegg (delt ut i møte i Lindesnesrådet 7.11.14)


(Hefte) FoU Rapport fra Agderforskning juni 2014: Løfte i flokk - En underveisevaluering av et
samarbeid om utvikling av skoler og barnehager mellom kommuner i Lindesnesregionen.

Trykt vedlegg


Sak behandlet av Lindesnesrådet 22. mars 2013: LR-08/2013 – Orienteringssak: Agderforsknings
prosjekter i Lindesnesregionen innenfor undervisning og opplæring.

Saken
Fra sammendraget i rapporten fra Agderforskning:
Hovedmålsettingen med prosjektet var for skolene å forbedre læringsresultatet gjennom tilpasset
undervisning. Dette målet er i Utviklingsplanen for Lindesnesregionen fra 2009 brutt ned i
forskjellige delmål. De kan analytisk deles inn i to grupper: Etablering av en infrastruktur for
skoleutvikling og etablering av en felles pedagogisk plattform. For barnehagene var hovedmålet
å etablere en felles pedagogisk plattform.
Samarbeidsprosjektet har en tidshorisont som strekker seg fra 2011 til 2017.
Prosjektleder er Rune Bruskeland. Han vil orientere Lindesnesrådet om innholdet i rapporten,
prosjektgjennomføring og –resultater så langt i prosjektet.
Vedtak
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Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Rune Bruskeland orienterte og svarte på spørsmål. Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok
deretter:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-51/2014 – SAMHANDLINGSREFORMEN - BUDSJETTENDRING
Vedlegg



Detaljbudsjett 2014 – Lindesnesregionen
Lindesnesregionens Medisinske Senter – LRMS: Overslag over utgifter til kompetanseheving LRMS

Saken
I forbindelse med oppstarten av Lindesnesregionen Medisinske Senter – LRMS, har det vært en del
kostnader til etablerings- og opplæringskostnader. Intensjonen har vært at kr. 500.000,- av disse
kostnadene skulle dekkes ved bruk av avsatte midler til Samhandlingsreformen.
Etter hvert som arbeidet med etableringen har skredet fram har det påløpt kostnader som
stillingsannonser, reiseutgifter, kjøp av «konsulenttjenester» fra andre medisinske sentre, mv. I påvente
av etablerte regnskapsrutiner hos LRMS er disse blitt betalt fra budsjettet til Lindesnesregionen innenfor
ansvar 1068 - Samhandlingsreformen. Dette har beløpt seg til ca. kr. 43.000,-.
Det er også gjennomført en omfattende opplæring av nyansatte bl.a. ved hospitering på Sørlandets
Sykehus HF, gjennomføring av fagdager, mv. Det har også vært opplæring i forhold til bruk av Nødnett og
annet teknisk utstyr. Dette har hatt en estimert kostnad på kr. 612.000,- og er blitt belastet LRMS’ eget
regnskap.
Helsedirektoratet har gitt flere øremerkede tilskudd til Lindesnesregionens arbeid med
Samhandlingsreformen. Midlene er satt på fond i påvente av igangsetting av særskilte prosjekter, og
beløp seg ved inngangen av 2014 til ca. kr. 1.975.000,-. Det er av dette fondet kostnadene til etablerings
og opplæringskostnader er tenkt dekket. Etter bruken av disse midlene vil det være ca. kr. 1.400.000,igjen av dette fondet. Lindesnesrådet vil så snart regnskapet for 2014 er klart få en sak til behandling
vedr. bruken av disse øremerkede midlene.
Nå i høst er det altså påløpt kostnader til etableringen av LRMS, og det vil være mest korrekt å få disse
utgiftsført i regnskapet for 2014, og det foreslås derfor disse budsjettendringene. Intensjonen har vært
at det skulle brukes kr. 500.000,- av midlene til samhandlingsreformen for å dekke en del av
oppstartskostnadene og opplæringen. Det beløpet er satt som totalsum for budsjettendringen.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Det foretas følgende budsjettendringer innenfor ansvar 1068 – Samhandlingsreformen:
Art 11400 Stillingsannonser økes med kr. 12.500,- fra kr. 0,- til kr. 12.500,-,
Art 11109 Annet forbruksmateriell økes med kr. 10.500,- fra kr. 0,- til kr. 10.500,-,
Art 12709 Kjøp av konsulenttjenester økes med kr. 20.000,- fra kr. 10.000,- til kr. 30.000,-,
Art 14509 Overføring økes med kr. 457.000,- fra kr. 0,- til kr. 457.000,-,
Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med kr. 500.000,- fra kr. 83.500,- til kr. 583.500,-.
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---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok følgende:
Det foretas følgende budsjettendringer innenfor ansvar 1068 – Samhandlingsreformen:
Art 11400 Stillingsannonser økes med kr. 12.500,- fra kr. 0,- til kr. 12.500,-,
Art 11109 Annet forbruksmateriell økes med kr. 10.500,- fra kr. 0,- til kr. 10.500,-,
Art 12709 Kjøp av konsulenttjenester økes med kr. 20.000,- fra kr. 10.000,- til kr. 30.000,-,
Art 14509 Overføring økes med kr. 457.000,- fra kr. 0,- til kr. 457.000,-,
Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med kr. 500.000,- fra kr. 83.500,- til kr. 583.500,-.

LR-52/2014 – MØTEPLAN LINDESNESRÅDET 2015 – ENDRING
Jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 7.11.14: LR-47/2014 – Møteplan Lindesnesrådet 2015.
Saken
I sak 47/2014 vedtok Lindesnesrådet følgende møteplan for 2015:
-

Fredag 6. februar
Fredag 24. april
Fredag 5. juni
Fredag 28. august
Fredag 16. oktober
Fredag 11. desember

Etter at innkalling er sendt ut viser det seg at oppsatte møtetidspunkt for en stor del kolliderte bl.a. med
fylkeskommunale møter.
Vedtak
Etter ny gjennomgang av kommunale og fylkeskommunale kalendre legges saken fram med følgende
forslag til vedtak:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2015 etter følgende møteplan:
-

Tirsdag 10. februar
Fredag 24. april
Fredag 5. juni
Fredag 28. august
Onsdag 14. oktober
Torsdag 10. desember

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2015 etter følgende møteplan:
-
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Tirsdag 10. februar
Fredag 24. april
Fredag 5. juni
Fredag 28. august
Onsdag 14. oktober
Torsdag 10. desember

LR-53/2014 – EVENTUELT
Forslag tilfelles uttalelse vedr fengsel
Melding fra fylkesordfører Terje Damman:
«Jeg viser til referat/drøfting på sist PSGmøte.
Utkast til protokoll sier:
«Terje Damman tar ansvar for å utarbeide et "regionalt høringsutkast" som sendes
regionrådene. Saken følges opp"
Det kommer en melding fra regjeringen til Stortinget om fengsel i løpet av denne måneden/evt.
januar og i forbindelse med høring knyttet til denne vil det være en styrke å kunne legge frem en
likelydende felles uttalelse vedr fengselsbehovet på Agder fra de 5 regionrådene.
Vedlagt er forslag til slik uttalelse som bes behandlet i regionrådene så fort som mulig og aller
helst med uendret ordlyd.
I den grad ordlyd ønskes endret ber jeg om at regionrådene koordinerer seg sammen om dette s
lik at justert tekst blir vedtatt overalt.»
Forslaget fra Damman er følgende:
Regionene i Agder – gjennom Østre Agder samarbeidet, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnesrådet,
Listerrådet og Setesdal regionråd står samlet bak ønsket om å få fremtidig fengselsetablering til
landsdelen.
Behovet for økt soningskapasitet er utvilsomt tilstede. Regionene ser det som overordnet at ny
fengselsetablering blir en realitet. Dagens bygningsmasse tilfredsstiller på ingen måte ikke
dagens krav til standard verken for innsatte eller ansatte.
Kapasitetsmangelen er også så betydelig at varetektsfanger jevnlig må løslates samt at fanger
fra regionen som langtidssoner må sone i andre distrikter med de følger det har for kapasiteten
der. Fraværet av soningsplasser i nærmiljøet gir også en rehabiliteringsutfordring når løslatelse
nærmer seg.
I tillegg til dette er også landsdelen blant de området i Norge som har høyest kriminalitet i
forhold til antall innbyggere. Lengre soningsdommer enn gjennomsnittet sier også noe om
alvorlighetsgraden av kriminaliteten.
Kriteriene for løsning/modellvalg og andre premisser vil være førende for hva som blir den
optimale lokaliseringen. Regionene er enige om å slutte opp om det beste alternativet og
løsningen der den må vise seg å bli.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Når det gjelder forslagets siste avsnitt, og særlig siste setning, ble det
påpekt at det ikke er avklart hva som skal være kriterier for valg av lokalisering, og hvem som skal foreta
vurderingene og valget i forhold til det.
Det ble foreslått ny siste setning:

Side 5 av 6

Regionen er innstilt på å finne fram til ett alternativ for lokalisering på Agder.
Daglig leder får fullmakt til å følge opp saken overfor de andre regionene.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Felles uttalelse vedr. fengsel
Regionene i Agder – gjennom Østre Agder samarbeidet, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnesrådet,
Listerrådet og Setesdal regionråd står samlet bak ønsket om å få fremtidig fengselsetablering til
landsdelen.
Behovet for økt soningskapasitet er utvilsomt tilstede. Regionene ser det som overordnet at ny
fengselsetablering blir en realitet. Dagens bygningsmasse tilfredsstiller på ingen måte ikke
dagens krav til standard verken for innsatte eller ansatte.
Kapasitetsmangelen er også så betydelig at varetektsfanger jevnlig må løslates samt at fanger
fra regionen som langtidssoner må sone i andre distrikter med de følger det har for kapasiteten
der. Fraværet av soningsplasser i nærmiljøet gir også en rehabiliteringsutfordring når løslatelse
nærmer seg.
I tillegg til dette er også landsdelen blant de området i Norge som har høyest kriminalitet i
forhold til antall innbyggere. Lengre soningsdommer enn gjennomsnittet sier også noe om
alvorlighetsgraden av kriminaliteten.
Kriteriene for løsning/modellvalg og andre premisser vil være førende for hva som blir den
optimale lokaliseringen. Regionen er innstilt på å fine fram til ett alternativ for lokalisering på
Agder.
Daglig leder i regionen får fullmakt til å følge opp saken overfor de andre regionene.

Iverksettelse av virksomhetsoverdragelse etter- og videreutdanning
Jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet 19.9.14: LR-48/2014 – Ansvar for etter- og videreutdanning i
Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet presiserte at kontorsted for funksjonen i henhold til avtale skal lokaliseres til Audnedal
kommune (jfr. avtale inngått av ordførerne 29.06 2012).
Vertskommunene (Marnardal for Lindesnesregionen og Lindesnes for Kompetansesenter Sør) bes
iverksette virksomhetsoverdragelsen.

Ressursbruk Lindesnesregionen/Lindesnesrådet/Lindesnesfondet
Balansering av budsjettet for 2015 forutsatte bruk av oppsparte fondsmidler med kr. 127.000,-. Med det
som bakgrunn tok Tore Askildsen opp mulighetene for innsparing ved reduksjon av bemanningen.
Lindesnesrådet vedtok:
Innsparingen søkes oppnådd ved at daglig leder overtar ansvaret for arbeidet med
Lindesnesfondet.
Sak vedr. budsjettendringen legges fram for Lindesnesrådet i neste møte.
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