LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 24.4.2015)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen
Tirsdag 10.2.2015
9:30 – 13:30.

Deltakere:

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

Deltok i
enkeltsaker:

Sak LR-08/2015
Sak LR-09/2015
Sak LR-10/2015

Forfall:

Ordfører i Åseral
Rådmann i Lindesnes
Rådmann i Audnedal
Repr. for Fylkesrådmannen i Vest-Agder

Helge Sandåker (nestleder/møteleder)
Janne Fardal Kristoffersen
Tore Askildsen
Tønnes Seland
Hannah Dybesland
Kari Røynlid (fra kl. 10:55 – sak LR-07/2015)
Svein Lysestøl
Doris Tjelland Håland
Odd Arne Ougland (vara for Reidun Bakken)
Ove Torland (vara for Rune Stokke)
Hans S. Stusvik
Kjell Gunnar Olsen (fra kl. 11:05 – sak LR07/2015)
Knut Sæther
Terje Damman
Dagfinn Lauvsland
Samhandlingskoordinator Unn - Christin K.
Melby
Styreleder i LRMS Heidi Henanger Haven og
daglig leder i LRMS Rune Myrmell
Daglig leder Grethe M. Andresen i Karriere
Lindesnes
Kommunalsjef Rune Bruskeland
Oddmund Ljosland
Rune Stokke
Kjell Olav Hæåk
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LR-01/2015 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 5. DESEMBER 2014
Vedlegg


Referat fra møtet 5.12.2014 (utkast-2)

Saken
I forhold til det utkastet til referat som tidligere er sendt ut, er vedlagte referat revidert i sak LR-51/2014:
selve vedtaket (som var i tråd med forslaget) var uteglemt i det opprinnelige referatet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Revidert referat for møtet 5.12.2014 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Revidert referat for møtet 5.12.2014 godkjennes.

LR-02/2015 – LINDESNESRÅDET – ENDRING MØTEPLAN
Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådet 5.12.14 - LR-52/2014 – Møteplan Lindesnesrådet 2015 – endring
Saken
Det siste møtet i Lindesnesrådet i 2015 (10.12.15) kollidere med flere kommunestyremøter i regionen.
Det er derfor mest hensiktsmessig å flytte møtet til en annen dag. Ut fra de av kalendrene kalenderne
daglig leder har tilgang kan en bedre løsning være at Lindesnesrådet vedtar følgende
Lindesnesrådets desembermøte flyttes til fredag 11. desember.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
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Lindesnesrådets desembermøte flyttes til fredag 11. desember.

LR-03/2015 - VEGPAKKE FOR LINDESNESREGIONEN – ORIENTERING
Nettreferanse
Lindesnesregionens nettsider: http://lindesnesregionen.no/tema/lindesnespakken
Saken
Gjennom vedtak i Fylkestinget i november 2013 fikk Statens vegvesen (SVV) i «bestilling» å utrede en
«vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til E39 – et såkalt «mulighetsstudie». SVV signaliserte våren
2014 at de forventet å ha dette klart høsten 2014.
Den regionale Arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til Lindesnespakken utarbeidet, basert på dette
en framdriftsplan for behandling av saken i Lindesnesrådet, kommunestyrene, Fylkestinget, og til slutt
våren 2017 i Stortinget i form av bompengeproposisjonen for E39-utbyggingen.
Av forskjellige årsaker foreligger det enda ikke noe mulighetsstudie, og flere etterlyser dette.
Helge Sandåker er leder av Arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til Lindesnespakken. Han vil
orientere Lindesnesrådet om status i saken.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Helge Sandåker orienterte om bakgrunn og status i saken, bl.a.:







Etter planen skulle mulighetsstudiet og bompengeproposisjonen vært klar i september -14.
Høsten gikk uten at mulighetsstudiet/bompengeproposisjonen ble lagt frem. Det ble underveis
signalisert noe forsinkelse.
Etter nyttår ble ny purring sendt der signalet var at sakene var til behandling i Vegdirektoratet.
Det er opplyst om at sakene var satt på vent i Vegdirektoratet med begrunnelse at
bompengeorganiseringen er under omorganisering. I tillegg er det brukt som begrunnelse at E39
ligger så langt frem i tid at dette ikke haster. Dette synes underlig da planen er at E39 skal
påbegynnes i 2017. Det er altså tvert om ingen tid å miste!
I siste møte i SAM-utvalget foreslo Sandåker følgende: " Mulighetsstudie for mulig veipakke i
Lindesnesregionen legges frem for politisk behandling i fylkeskommunen". Dette ble enstemmig
vedtatt.

Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Leder av Arbeidsgruppa bes gjøre en henvendelse til Statens Vegvesen og forespørre om status i
saken, samt påvirke til at den raskt kan komme til behandling i Fylkestinget.
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LR-04/2015 – REISELIV I LINDESNESREGIONEN - ORIENTERING
Det skjer en del strukturelle og praktiske endringer i forhold til organisering av turist- og reiseliv
nasjonalt, regionalt og lokalt.
Hans S. Stusvik er styreformann for Turistkontoret for Lindesnesregionen. Han vil gi en orientering om
gjennomførte, planlagte og mulige endringer.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

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

LR-05/2015 – LINDESNESREGIONEN – REGNSKAP 2014
Vedlegg


Regnskap for Lindesnesregionen 2014

Saken
Marnardal kommune er vertskommune for Lindesnesregionen og regionens regnskap føres som en del
av kommunens, men de med egne «ansvar. Regionens regnskap revideres derved sammen med
kommunens. Foreløpig er ikke regnskapet ferdig revidert, og regnskapet legges derfor fram til
behandling under forutsetning om endelig revisjon.
Regnskapet for Lindesnesregionen gjøres opp årlig, og overskudd/underskudd gjøres opp mot regionens
fondsmidler. På denne måten holdes midlene til Lindesnesregionen og Lindesnesfondet adskilt fra
kommunens midler.
Til og med regnskapsåret 2013 ble regnskapet til Lindesnesfondet ført integrert med regnskapet til
Lindesnesregionen for øvrig. Regnskapsteknisk er det helt kurant, men det innebærer at regnskapet er
vanskelig å «lese». Fra og med 2014 er regnskapsføringen endret bl.a. slik at Lindesnesfondet føres på et
eget ansvar. Fra og med 2014 blir regnskap for Lindesnesfondet og regnskap for Lindesnesregionen
presentert hver for seg, og behandles av hhv Fondsstyret for Linesnesfondet og Lindesnesrådet.
Når det gjelder regnskapet for Lindesnesregionen er dette delt opp i 2 ansvar: Lindesnesregionen og
Lindesnesregionen Samhandlingskoordinator. Denne delingen har sin bakgrunn bl.a. krav om
rapportering for tilskudd til Samhandlingsreformen.
Nedenfor kommenteres enkeltposter i regnskapet der det er særlig avvik mellom regnskap og budsjett:
Lindesnesregionen
Art(er)
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Beskrivelse

Kommentar

Art(er)

Beskrivelse

Kommentar

10100 - 10990

Lønn og
lønnsrelaterte
kostnader

Det er innsparinger på lønn hovedsakelig begrunnet i
underforbruk av timebasert avlønning. Innsparingen oppveies
delvis av økte pensjonsutgifter grunnet høyere sats enn tidl.
budsjettert. Netto innsparing blir ca. kr. 30.000,For 2015 vil en avvente faktiske pensjonskostnader før det evt.
foreslås en budsjettendring.

11200

Arbeidsklær

Dette er T-skjorter med profilering for deltakelse på messer ol.

11303, 11304,
12202

Tele- og datautgifter

Artene må ses i sammenheng.

11400, 11401

Annonsering

Artene må ses i sammenheng.

14702

Stipend/kulturpris

Her føres utdelingen av regionens kulturstipend. Dette var i
utgangspunktet ikke budsjettert da bevilgninger fra
Lindesnesfondet dekker kostnaden. Kostnaden motsvares av
inntektsført bruk av fond.

17309

Andre ref.
Fylkeskommunen

Dette var tilskudd til likestillingskonferanse i Buen 2013 som
ble utbetalt i 2014.

19401, 19505

Bruk av fond

Det som var budsjettert var følgende:
- Balansering av budsjettet ved bruk av disposisjonsfond kr.
225.000,-.
- Tilskudd for administrasjon av Lindesnesfondet kr. 75.000,Posteringer på denne arten er følgende:
- Kulturstipend (bevilgning fra Lindesnesfondet) kr.
100.000,- Ompostering fra ubundet fond til bundet fond
(regnskapsteknisk transaksjon) kr. 129.453,- (jfr. art 15506)
- Tilskudd adm. av Lindesnesfondet kr. 75.000,- Balansering av disposisjonsfondet for balansering av
regnskapet med kr. 155.752,-.

Oppsummert viser regnskapet for Lindesnesregionen et resultat som er ca. kr 69.000,- bedre enn
budsjettert i den forstand at det var budsjettert med kr. 225.000,- av disposisjonsfondet, mens bruken
faktisk ble ca. kr. 156.000,-. De viktigste grunnene til det er at det var lønnsrelaterte innsparinger på ca.
kr. 30.000,- og et ubudsjettert tilskudd til Likestillingskonferansen på kr. 30.000,-.

Samhandlingskoordinator
Art(er)

Beskrivelse

Kommentar

10100 - 10990

Lønn og
lønnsrelaterte
kostnader

Lønnsrelaterte utgifter er omtrent som budsjettert. Imidlertid
er det et overforbruk på pensjonsutgifter med ca. kr. 14.000,-.

11500

Kursutgifter

Her er et ubudsjettert forbruk på ca. kr. 19.000,-. Dette gjelder
interkommunale kurs med deltakerne av fagpersonell fra
kommunene regionen:
- Helhetlig pasientforløp - mulitisyke eldre
- Samhandling barn og unge - psykisk helse
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Art(er)

Beskrivelse

Kommentar
Dette er tema høyst relevant i forhold til
Samhandlingsreformen. Inndekking av kostnadene skjer ved
hjelp av midler avsatt til reformen (jfr. art. 19401).

12709

Konsulenttjenester

Her er det utgiftsført ca. kr. 131.000,- mot budsjettert kr.
30.000,-. Ca. kr. 111.500,- av disse er lindesneskommunenes
andel av kostnadene for utarbeidelse av Risiko- og
sårbarhetsanalyse i forhold til Sørlandet sykehus sin
Utviklingsplan 2030. Kostnadene er i sin tur viderefakturert
kommunene og inntektsført på art 17500.

15506

Avsetning til fond

Ompostering fra ubundet fond til bundet fond
(regnskapsteknisk transaksjon) kr. 1 357 664,- (jfr. art 19401)

19401, 19505

Bruk av fond

Budsjettert bruk var kr. 583.500,- hvorav kr. 500.000,- var bruk
av samhandlingsmidler til tilskudd til LRMS
(opplæring/oppstart, jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet
5.12.14), og kr. 83.500,- var bruk av samhandlingsmidler for å
balansere kostnadene til Samhandlingskoordinator.
Regnskapet viser imidlertid en bruk av fond på ca. kr.
1.976.000,-. Dette må ses i sammenheng med omposteringene
som beskrevet over (art 15506). Gjenværende ubudsjetterte
bruk er på ca. kr. 35.000,- som da er for å balansere regnskapet
for Samhandlingskoordinator.

Oppsummert viser regnskapet for Samhandlingskoordinator et resultat som er ca. kr 35.000,- svakere
enn budsjettert i den forstand at det var budsjettert med kr. 83.500,- av fondet for samhandlingsmidler,
mens bruken faktisk ble ca. kr. 118.000,-. De viktigste grunnene til det var merutgifter til pensjon med ca.
kr. 14.000,- og kursutgifter med kr. 19.000,-.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet godkjenner regnskap 2014 for Lindesnesregionen og Samhandlingskoordinator.
Vedtaket er fattet under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet.

---*--Daglig leder orienterte om saken. Lindesnesrådet vedtok deretter:
Lindesnesrådet godkjenner regnskap 2014 for Lindesnesregionen og Samhandlingskoordinator.
Vedtaket er fattet under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet.

LR-06/2015 – ÅRSMELDING FOR LINDESNESREGIONEN 2014
Vedlegg


Årsmelding for Lindesnesregionen 2014

Saken
Det vises til vedlagte årsmelding for Lindesnesregionen 2014.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Lindesnesregionen 2014 godkjennes.

---*--Daglig leder orienterte om saken. Lindesnesrådet vedtok deretter:
Årsmelding for Lindesnesregionen 2014 godkjennes.

LR-07/2015 – LINDESNESREGIONEN – BUDSJETTENDRING 2015
Jfr. følgende saker behandlet av Lindesnesrådet:
 Sak 41/2014 behandlet i møte 19.9.14: Budsjett for Lindesnesregionen 2015
 Sak 48/2014 behandlet i møte 19.9.14: Ansvar for etter- og videreutdanning i Lindesnesregionen
 Sak 53/2014 behandlet i møte 5.12.14: Ressursbruk i Lindesnesregionen/Lindesnesrådet/ Vedlegg
Vedlegg


Detaljbudsjett 2015 med endringsforslag.

Saken
Denne saken gjelder budsjettendring i forhold til 3 forhold:
1. Budsjettendring som følge av organisatoriske endringer vedr. regional samhandlingskoordinator
I sak 41/2014 vedtok Lindesnesrådet budsjettet for 2015. Vedtaket innebar en reduksjon av stillingen
som samhandlingskoordinator til 50 % fra og med 2015. Praktisk er dette ordnet ved at
Samhandlingskoordinator fra og med januar 2015 er ansatt i en 100 % stilling i Marnardal kommune, og
så leies ut til Lindesnesregionen i 50 % stilling. Når budsjettet for 2015 ble vedtatt var det budsjettert
med 50 % stilling i Lindesnesregionen.
I forslag til budsjettendring flyttes og samles postene i lønnsbudsjettet til post for kjøp av
konsulenttjenester.
2. Ansvar for etter- og videreutdanning i Lindesnesregionen
I sak 48/2014 vedtok Lindesnesrådet å virksomhetsoverdra ansvaret for etter- og videreutdanning til
Kompetansesenter Sør. Vertskommunene for hhv Lindesnesregionen (Marnardal) og Kompetansesenter
Sør (Lindesnes) forbereder nå overføringen. For budsjetteringshensyn anslås det at denne overføringen
er gjennomført med virkning fra 1.3.15. Anslag for omfanget er 15 % stilling.
I forslag til budsjettendring flyttes og samles postene i lønnsbudsjettet fra og med 1.3.15.tilsvarende 15
% stilling til post for overføring til andre.
3. Innsparing ved overføring av ansvaret for arbeidet med Lindesnesfondet
I sak 53/2014 vedtok Lindesnesrådet gjøre tiltak for å oppnå innsparinger. Det ble vedtatt at daglig leder
skulle overta ansvaret for arbeidet med Lindesnesfondet for derved å kunne redusere bemanningen noe.
For budsjetteringshensyn anslås det at denne endringen er gjennomført med virkning fra 1.5.14. Anslag
for omfanget er 15 % stilling.
I forslag til budsjettendring reduseres postene i lønnsbudsjettet fra og med 1.5.15 tilsvarende 15 % og
fondsbruk reduseres tilsvarende.
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I vedlagte budsjettoppsett vises disse endringene. I kommentarfeltet angis hvilke av de 3 overstående
endringene de enkelte budsjettendringene gjelder. Innsparingen på budsjettet for Lindesnesregionen er
for 2015 beregnet til kr. 60.000,-. Helårsvirkningen er ca. 90.000,-. Overføringen til Kompetansesenter
Sør er for 2015 beregnet til kr. 74.000,- med en helårsvirkning på ca. 90.000,-.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Budsjettendring som angitt i vedlegg gjennomføres.

---*--Daglig leder orienterte om saken.
Saken ble lukket under Lindesnesrådets behandling av saken.
Før avstemming ble møtet åpnet igjen.
Lindesnesrådet vedtok enstemmig:
Budsjettendring som angitt i vedlegg gjennomføres.
Protokolltilførsel til saken fra ordfører Tønnes Seland:
I møtet ble jeg forsikret av rådmann i Marnardal om at alt det formelle er riktig handtert i forhold
til oppsigelse av 15 % stilling i lindesnesfondet.
Jeg stiller spørsmål med den etiske siden av oppsigelsen. (god arbeidsgiverpolitikk) Etter det jeg
har forstått har den som har mistet stillingen ikke fått signaler på at reduksjoner i stillingen var
aktuelt før vedtak ble fattet i rådet som forslag i budsjett for 2015.
I fondsmøtet som var avholdt rett før møtet der nedbemanningsforslaget ble fattet kom det ikke
frem signaler på at denne endring ville bli foreslått.
Undertegnede beklager at det ikke fra rådets/arbeidsgivers side ikke har vært en
dialog/informasjon i forkant av dette som et forsøk på komme til en forståelse/omforent løsning
da forslaget som medfører nedbemanning kom i møtet.

LR-08/2015 – SAMHANDLINGSREFORMEN – GJENNOMGANG AVSATTE PROSJEKTMIDLER MV.
Utrykte vedlegg






Dok. 1: 23.4.2011: Søknad fra Lindesnesregionen til Helsedirektoratet om tilskudd
Samhandlingsprosjektet i Lindesnesregionen. Med vedlegg: Prosjektbeskrivelse.
Dok. 2: 20.7.2011: Tilsagnsbrev fra Helsedirektoratet: Tilskudd til «Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen» over statsbudsjettet kapittel 0761.67 for 2011.
Dok. 3: Møtereferat Lindesnesrådet 16.12.2011 sak PS 13/11 Samhandlingsreformen avtaler og
videre arbeid.
Dok. 4: 2.3.2012: Rapportering til Helsedirektoratet for bruk av tilskudd til Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen i 2011.
Dok. 5: 19.3.2012: Søknad til Helsedirektoratet om å overføre ubrukte midler fra 2011 til 2012, samt
nye tilskudd for 2012.
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Dok. 6: 12.7.2012: Tilsagnsbrev fra Helsedirektoratet: Tilskudd til Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen over statsbudsjettet kapittel 0761.67 for 2012.
Dok. 7: 2.4.2013: Rapportering til Helsedirektoratet for bruk av tilskudd til Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen i 2012.
Dok. 8: 27.3.2014: Rapportering til Helsedirektoratet for bruk av tilskudd til Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen i 2013.

Vedlegg




Dok. 9: Sak behandlet av Rådmannsutvalget 15.10.2014: LR-RM-79/2014 – Prosjekt: Forebygging av
overvekt og fedme blant barn og unge. Med vedlegg:
 Prosjektmandat: Forebygging av overvekt og fedme blant barn og unge – Lindesnes.
Dok. 10: Sak behandlet av Lindesnesrådet 5.12.2014: LR-51/2014 – Samhandlingsreformen –
budsjettendring.

Bakgrunn
Lindesnesregionen gjennomfører prosjektet Samhandlingsprosjektet i Lindesnesregionen. Som en sentral
del av prosjektet er funksjonen som samhandlingskoordinator som i perioden 1.10.2011 – 31.12.14 har
vært bemannet med hel stilling.
Som en delfinansiering av prosjektet har det ved 2 anledninger vært søkt om tilskudd fra
Helsedirektoratet. Som underlag for søknaden var en prosjektbeskrivelse utarbeidet med bistand fra
Kube Rådgivning AS (mars 2011). Helsedirektoratet har gitt tilskudd med til sammen 2,6 mill. kr. Det
rapporteres årlig på bruken av disse tilskuddene.
I tillegg til tilskuddene fra Helsedirektoratet bevilger kommunene i Lindesnesregionen årlig midler til
stillingen som samhandlingskoordinator. Beløpet har vært i størrelsesorden 600.000,- - 700.000,-/år. Et
anslag for kommunenes totale tilskudd til prosjektet/stillingen er ca. 2,2 mill. Fra 1.1.15 er tilskuddet
redusert som følge av at stillingen som koordinator reduseres til 50 %.
Siden tilskuddene fra Helsedirektoratet er øremerkede, så er ubrukte midler satt på fond. Ved inngangen
til 2014 var det avsatt ca. kr. 1.975.000,-. I opprinnelig budsjett for 2014 var det budsjettert bruk av disse
fondsmidlene med kr. 83.500,-. I møte 5.12.2014 i sak LR-51/2014 – Samhandlingsreformen –
budsjettendring vedtok Lindesnesrådet bruk av kr. 500.000,- av avsatte midler til etablering- og
opplæringskostnader for LRMS. I denne saken ble det også opplyst om at det ville komme en sak til
Lindesnesrådet vedr. bruken av resten av tilskuddsmidlene.
Saken
Det er nå foretatt en gjennomgang av søknader, tilskudd og rapportering i forhold til tilskuddene fra
Helsedirektoratet. Dette er oppsummert i tabellen nedenfor:
Omsøkt
beløp

Bevilget/
rapportert

Mnd./år

Dokument/innhold

4/2011

Dok. 1: Søknad om prosjektstøtte
Samhandlingsprosjektet i
Lindesnesregionen

7/2011

Dok. 2: Tilsagn om prosjektstøtte fra
Helsedirektoratet

1.800.000

3/2012

Dok. 4: Rapportering på bruken av
midlene i 2011

- 490.000
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3.600.000

Kommentar
Selve prosjektet inkl. utrede
Samhandlingsreformen,
lokalmedisinsk senter og amb.
Fagteam.

Hovedsakelig kostander ved
stillingen som Samhandlingskoordinator og utredning

Mnd./år

Dokument/innhold

Omsøkt
beløp

Bevilget/
rapportert

Kommentar
Samhandlingsreformen.

3/2012

Dok. 5: Søknad til Helsedirektoratet
om å overføre ubrukte midler og om
nye midler til. bl.a. prosjekt vedr.
overvekt og fedme hos barn og
unge.

7/2012

Dok. 6: Tilsagn om prosjektstøtte fra
Helsedirektoratet, samt godkjenning
av rapp. for 2011.

4/2013

Dok. 7: Rapportering på bruken av
midlene i 2012

- 862.000

3/2014

Dok. 8: Rapportering på bruken av
midlene i 2013

- 743.000

Netto gjenværende å rapportere for

1.600.000

Det ble søkt om 1,6 mill. i nye
midler.

800.000

Flere igangsatte og gjennomførte
prosjekter nevnes i rapporteringen,
bl.a. avtaler med helseforetak,
etablering av LRMS, etterutdanning
avansert sykepleie, kreftkoordinator,
utredning KOLS-koordinator,
planlagt prosjekt vedr. overvekt og
fedme hos barn og unge.

505.000

Slik det framgår ovenfor gjenstår det kr. 505.000,- som det skal rapporteres for til Helsedirektoratet.
Avsatte midler på bundet driftsfond for disse midlene er kr. 1.975.000,-. Grunnen til dette misforholdet
er at kommunenes egenfinansiering er rapportert til Helsedirektoratet som bruk av tilskuddene. Dette er
det ikke noe i veien for da prosjektbeskrivelsen og Helsedirektoratets betingelser begge forutsetter
vesentlige kommunale egenandeler. Så lenge ikke Helsedirektoratet har underkjent rapporteringen må
denne forutsettes i orden sett fra direktoratets side. (I parentes bemerkes at Helsedirektoratets krav
både til prosjektinnhold og –rapportering bærer preg av å være generelle og tilpasset mange samtidige
søkere til forskjellige formål i forbindelse med Samhandlingsreformen).
Denne saken fremmes for Lindesnesrådet etter forutgående behandling i Helsenettverket og
Rådmannsutvalget. Den skal gi en fullstendig oversikt over gjenværende prosjektmidler og bruken av
disse, dvs. hvordan de avsatte midlene på. kr. 1.975.000,- blir å benytte. Nedenfor kommenteres hvert
enkelt formål. For ordens skyld medtas også allerede vedtatte disposisjoner:
(Tallene for # 1 og 5 er justert i forhold til foreløpig regnskapsresultat for 2014 i etterkant av
Helsenettverkets behandling.)

#

Formål

Beløp

Disponert:
1

2

Budsjettert bruk av fondsmidler for å balanseres budsjettet i 2014 (jfr. sak behandlet av
Lindesnesrådet 20.6.2014 LR-31/2014 – Detaljbudsjett for Lindesnesregionen 2014).
Foreløpig regnskapsresultat for 2014 viser at det må brukes noe mer fondsmidler enn
tidligere budsjettert; anslagsvis kr. kr. 120.000,-).

120.000,-

Budsjettert bruk av fondsmidler til oppstarts- og opplæringskostnader LRMS (jfr. sak
behandlet av Lindesnesrådet 5.12.14 LR-51/2014 – Samhandlingsreformen budsjettendring)

500.000,-

Planlagt disponering:
3

Prosjekt: Forebygging av overvekt og fedme blant barn og unge. (Jfr. vedlegg dok. 9: Sak
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800.000,-

behandlet av Rådmannsutvalget 15.10.2014: LR-RM-79/2014 – Prosjekt: Forebygging av
overvekt og fedme blant barn og unge. Med prosjektmandat: Forebygging av overvekt og
fedme blant barn og unge – Lindesnes.
Forslag til disponering:
4

Prosjekt eHelse og velferdsteknolog

5

«Bufferfond» for Samhandlingsreformen (faktisk beløp avhenger av regnskapsresultatet for
2014 – jfr. budsjettert bruk for å balanseres budsjettet med kr. 83.500,-. Foreløpig
regnskapsresultat for 2014 viser at mulig avsetning kan bli i størrelsesorden kr
Sum disponering av driftsfond for Samhandlingsreformen

550.000,-

5.000,1.975.000,-

I forhold til rapporteringen til Helsedirektoratet anses alle formål angitt over å være innenfor tilskuddskriteriene.)
Helsenettverket behandlet saken i møte 21.1.15 i sak 2/15 og vedtok følgende:
Sak sendes rådmannsutvalget med Helsenettverkets forslag til fordeling av gjenstående midler.
Rådmannsutvalget behandlet 28.1.15 saken og vil tilrå slikt vedtak i Lindesnesrådet:
Det foretas følgende budsjettendringer på budsjettet for 2015 innenfor ansvar 1068 –
Samhandlingsreformen:
Art 14509 Overføring økes med kr. 1.350.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.350.000,Art 15409 Avsetning disposisjonsfond Samhandlingsreformen økes med kr. 5.000,- fra kr. 0,- til
kr. 7.000,-.
Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med 1.355.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.355.000,-.
I etterkant av disse møtene har regionens helsenettverk drøftet saken vedr. eHelse videre og har gitt
følgende innspill/oppfordring til Lindesnesrådet:
Helsedirektoratet ønsker å prøve ut 3 alternativer for alarmmottak: en kommune, en større
kommuneregion f.eks. hele Agder, en privat aktør. Ø. Agder, Lister og Knutepunktet ble invitert
til et dialogmøte med Helsedirektoratet i januar for å vurdere Agder som en aktuell kandidat.
Avklaring vil komme i februar / mars. Dersom Agder får spørsmål om deltakelse i ALMO
(alarmmottak) og oppfølging av kronikere, har Ø. Agder, Lister og Knutepunktet invitert
Lindesnesregionen og Setesdalsregionen inn i prosjektet. Lindesnesregionen må bestemme seg
om ønsker å være med nå. Helsenettverket vil understreke viktigheten av å være med i
prosjektet fra starten når det løftes i hele Agder. For å møte morgendagens utfordringer, må
kommunene allerede nå planlegge å starte implementeringen av velferdsteknologi som en del av
morgendagens omsorg.
Med dette som bakgrunn legges saken fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Det foretas følgende budsjettendringer på budsjettet for 2015 innenfor ansvar 1068 –
Samhandlingsreformen:
Art 14509 Overføring økes med kr. 1.350.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.350.000,Art 15409 Avsetning disposisjonsfond Samhandlingsreformen økes med kr. 5.000,- fra kr. 0,- til
kr. 5.000,-.
Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med 1.355.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.355.000,-.
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Lindesnesrådet er svært positive til tiltak som kan heve kompetansen og legge til rette for
utstrakt bruk av velferdsteknologi i regionen. Kommunene oppfordres til aktivt å medvirke til
dette, herunder delta i regionale prosjekter, jfr. oppfordringen fra regionens helsenettverk.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Det foretas følgende budsjettendringer på budsjettet for 2015 innenfor ansvar 1068 –
Samhandlingsreformen:
Art 14509 Overføring økes med kr. 1.350.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.350.000,Art 15409 Avsetning disposisjonsfond Samhandlingsreformen økes med kr. 5.000,- fra kr. 0,- til kr.
5.000,-.
Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med 1.355.000,- fra kr. 0,- til kr. 1.355.000,-.
Lindesnesrådet er svært positive til tiltak som kan heve kompetansen og legge til rette for
utstrakt bruk av velferdsteknologi i regionen. Kommunene oppfordres til aktivt å medvirke til
dette, herunder delta i regionale prosjekter, jfr. oppfordringen fra regionens helsenettverk.

LR-09/2015 – LRMS – REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015
Utrykte vedlegg:


Vedtekter for Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS)

Vedlegg





Presentasjon av årsregnskap 2014 og budsjett 2015 for Lindesnesregionens medisinske senter
Balanseoppstilling LRMS – 2014
LRMS – Regnskap 2014
Budsjett 2015 - Lindesnesregionens medisinske senter

Saken
Vedlegget Presentasjon av årsregnskap 2014 og budsjett 2015 for Lindesnesregionens medisinske senter
redegjør for saken.
I henhold til vedtektene for LRMS fastsetter Lindesnesrådet bl.a. budsjett for samarbeidet.
Rådmannsutvalget behandlet 28.1.15 saken. De uttrykte tilfredshet i forhold til driften så langt, og
vedtok deretter følgende:
Orienteringen tas til etterretning. Rådmannsutvalget vil tilrå at årsregnskap og årsbudsjett
godkjennes av Lindesnesrådet.

---*--I møtet deltar styreleder i LRMS Heidi Henanger Haven og daglig leder i LRMS Rune Myrmell for å
orientere i saken og svare på spørsmål.

---*--I tråd med Rådmannsutvalgets tilråding legges saken fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til
vedtak:
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Orienteringen tas til etterretning. Lindesnesrådet godkjenner årsregnskap 2014 og årsbudsjett
2015 for Lindesnesregionens Medisinske Senter.

---*--Heidi Henanger Haven og Rune Myrmell orienterte og svarte på spørsmål. Lindesnesrådet vedtok
deretter:
Orienteringen tas til etterretning. Lindesnesrådet godkjenner årsregnskap 2014 og årsbudsjett
2015 for Lindesnesregionens Medisinske Senter.

LR-10/2015 – KARRIERE LINDESNES - ORIENTERING
Nettreferanse: www.karrierelindesnes.no
Saken
Karriere Lindesnes et ett av tre karrieresentre i Vest-Agder. Fylkeskommunen er koordinator og eier
karrieresentrene. På fylkesnivå styres arbeidet av et partnerskap som består av Vest-Agder
fylkeskommune, NAV, Fylkesmannen i Vest-Agder, NHO, LO, KS, Universitetet i Agder og kommunene i
Vest-Agder.
Karrieresentrene i Vest-Agder tilbyr bl.a. gratis individuell veiledning, realkompetansevurdering og
opplæring for voksne på videregående nivå.
Karriere Lindesnes bidrar på områder som er viktige i forhold til integrering av flyktninger, sysselsetting,
levekår mv.
Lindesnesregionen har invitert daglig leder Grethe M. Andresen i Karriere Lindesnes, og bedt henne om å
orientere Lindesnesrådet om arbeidet de gjør og om muligheter for videreutvikling av samhandling og
samarbeid med Lindesnesregionen og kommunene der.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Grethe M. Andresen orienterte og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Rune Bruskeland er
Lindesnesregionen representant i Partnerskap helhetlig karriereveiledning Vest-Agder. Han deltok også i
saken og orienterte vedr. mulig tiltak i forhold til å kvalifisere minoritetsspråklige.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Orienteringen tas til etterretning. Lindesnesrådet ber om å få en sak til behandling vedr.
kvalifisering av minoritetsspråklige.

LR-11/2015 – EVENTUELT
Orientering vedr. mulig fengsel i Mandal
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Tore Askildsen orienterte om status i saken, bl.a. at det blir ett fengsel, og at det blir i Agder. Avgjørelse
om lokalisering blir tatt i løpet av første halvår 2015.
Mandal kommune arbeider aktivt bl.a. med tilpasning av kommunens tilbud til fengselets behov.
Terje Damman informerte også i saken i forhold til Fylkeskommunens aktiviteter. Han oppfordret også til
endring av uttalelsen fra Lindesnesrådet vedr. fengsel, jfr. rådets vedtak i møte 5.12.15 sak LR-53/2014. I
den saken behandlet rådet forslaget fra Damman til likelydende uttalelse fra de 5 regionrådene i Agder. I
saken vedtok Lindesnesrådet å slutte seg til uttalelsen, men med noe omformulering av siste avsnitt.
Damman oppfordret Lindesnesrådet til å vedta en uttalelse med en ordlyd tilsvarende forslaget (slik som
de øvrige 5 regionrådene i Agder har gjort).

Lindesnesrådet vedtok deretter:
Vedtaket i sak LR-53/2014 – Eventuelt – Forslag til felles uttalelse vedr. fengsel oppheves. I tråd
med fylkesordførerens forslag og likelydende med de uttalelser som er vedtatt av de øvrige 4
regionråd i Agder, vedtar Lindesnesrådet følgende uttalelse:
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 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.
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