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LR-12/2015 – REFERATSAKER



Arbeidsgruppa for Lindesnespakken; arbeidsnotat fra møte 10.4.15
Lindesnesregionens medisinske senter – Årsmelding 2014

Det var ikke kommentarer til referatsakene.

LR-13/2015 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 10. FEBRUAR 2015
Vedlegg


Referat fra møtet 10.2.2015 (utkast-2)

Saken
I første utkast til referat fra møtet 10.2 var det et par feil:



I oversikten over møtedeltakere manglet 2 personer.
I LR-10/2015 – Karriere Lindesnes – orientering var det en faktisk feil i saksutredningen. Der stod det
at Karrieresenter Lindesnes har avtale med NAV. Det stemmer ikke. Samarbeidet er kun i form av et
partnerskap med rådgivende innspill.

Feilene ble rettet opp og referatet sendt ut på nytt (utkast 2).
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Revidert referat for møtet 10.2.2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok:
Revidert referat for møtet 10.2.2015 godkjennes.

LR-14/2015 – LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE SENTER (LRMS) – VEDTEKTER - JUSTERING
Vedlegg


Vedtekter for Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS) (inkl. justeringer vedtatt av
kommunestyrene i september 2014).

Bakgrunn
Kommunestyrene i Lindesnesregionen vedtok i juni 2013 å etablere et samarbeid om LRMS, og vedtok
samtidig en samarbeidsavtale og vedtekter. I forbindelse med registrering av samarbeidet i
Brønnøysundregistrene ble det avdekket enkelte formelle mangler ved vedtektene, og høsten 2014
vedtok kommunestyrene en mindre revisjon av vedtektene, slik at samarbeidet kunne registreres.
Ved planleggingen av LRMS ble det lagt vekt på at LRMS skulle styres administrativt fra kommunene.
Dette var naturlig ut fra at LRMS skulle ivareta funksjoner som normalt er rådmannens ansvar. I tråd med
disse føringene har LRMS I oppstartsperioden og fram til nå hatt et interimsstyre bestående av én
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representant for hver av kommunene oppnevnt av rådmennene. I tillegg har de ansatte hatt en
representant. Når det nå skal oppnevnes et ordinært styre for LRMS er det blitt klart at vedtektene ikke
sier noe direkte om hvordan styremedlemmer oppnevnes. For at vedtektene skal være i tråd med
Kommuneloven må det inngå bestemmelser om hvordan styret oppnevnes. Dette ut fra Kommunelovens
bestemmelser i § 27, 2a som angir:
Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om styrets
sammensetning og hvordan det utpekes.
Denne saken fremmes for å bringe LRMS’ vedtekter i tråd med bestemmelsene i Kommuneloven.
Samtididig foreslås også enkelte andre mindre endringer/tilpasninger når nå likevel vedtektene skal til
behandling i Lindesnesrådet og kommunestyrene. Saken er forberedt av Lindesnesregionen i nært
samarbeid med interimsstyret for LRMS.
Saken
Tilpasning til Kommunelovens bestemmelser vedr. oppnevning av styret
Gjeldende vedtekter angir følgende i § 8 pkt. a:
Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av samarbeidskommunene og en
representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder.
Følgende formulering vil ivareta bestemmelsene i Kommuneloven:
Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av samarbeidskommunene oppnevnt
av kommunenes rådmann, samt en representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder.
Forenkling av saksgangen ved evt. framtidige endringer av vedtekter og samarbeidsavtale
Gjeldende vedtekters § 6 angir Lindesnesrådets ansvar og myndighet i forhold til LRMS. Pkt. c sier:
Ved forslag om endringer i vedtekter og samarbeidsavtale er det Lindesnesrådet som innstiller
overfor samarbeidskommunene.
Gjeldende vedtekters § 13 vedr. Godkjenning og endring av vedtektene sier:
Vedtektene er godkjent av samtlige deltakende kommuner. Endring av vedtektene krever
godkjenning av kommunestyret i hver deltagerkommune. Eventuelle forslag til endring av
vedtektene skal fremmes av Lindesnesrådet.
At saker vedr. vedtektsendringer skal veien om Lindesnesrådet kan være unødig tidkrevende og
byråkratisk da det uansett er kommunestyrene som fatter de endelige vedtakene. En effektivisering av
saksgangen vil være at styret for LRMS er de som foreslår endringene for kommunestyrene. I en
situasjon der evt. Lindesnesrådet nedlegges som en konsekvens av Kommunereformen vil uansett
prosedyren måtte endres. En aktuell endring er derfor at
 § 6 pkt. c slettes
 Ordlyden i § 13 endres til
Endring av vedtektene krever godkjenning av kommunestyret i hver deltagerkommune.
Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal fremmes av styret for LRMS.
Styrets vedtaksførhet
§8 angir Styret sammensetning og andre bestemmelser vedr. styrets arbeid. Pkt. d angir:

Side 3 av 14

Styret er vedtaksført når minimum ¾ av styret deltar i møtet.
Siden styret har 6 medlemmer innebærer bestemmelsen i praksis at styret ikke er vedtaksført ved mer
enn ett forfall. Dette kan være unødig strikt og innebære noen praktiske problemer i forhold til
gjennomføring av styremøtene. Om kravet om deltakelse hadde vært 2/3 ville styret vært vedtaksført
også med 4 av 6 styremedlemmer til stede.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet innstiller overfor kommunestyrene å fatte følgende vedtak om endring av
vedtektene for LRMS:
§ 8 pkt. a endres til:
Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av
samarbeidskommunene oppnevnt av kommunenes rådmenn, samt en
representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder.
§ 6 pkt. c: utgår
§ 13 endres til:
Endring av vedtektene krever godkjenning av kommunestyret i hver
deltagerkommune. Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal fremmes av
styret for LRMS.
§ 8 pkt. d endres til:
Styret er vedtaksført når minimum 2/3 av styret deltar i møtet.

---*--I møte 15.4.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:
Når det gjelder § 8 pkt. d kan bestemmelsen fjernes. Da vil kommunelovens bestemmelser
gjelde om at et styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

---*--Lindesnesrådet vedtok:
Lindesnesrådet innstiller overfor kommunestyrene å fatte følgende vedtak om endring av
vedtektene for LRMS:
§ 8 pkt. a endres til:
Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av
samarbeidskommunene oppnevnt av kommunenes rådmenn, samt en
representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder.
§ 6 pkt. c: utgår
§ 13 endres til:
Endring av vedtektene krever godkjenning av kommunestyret i hver
deltagerkommune. Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal fremmes av
styret for LRMS.
§ 8 pkt. d utgår.
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LR-15/2015 – HØRING: VINN AGDER, MV.
Vedlegg







Høringsbrev 11.3.15.
Forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder)
Forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoU-strategi")
Forslag til besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030")
Sak behandlet i Fylkesutvalget i Vest-Agder 10.3.15: 20/15 – Høring og offentlig ettersyn av forslag til
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder) 2015-2030, herunder FoUstrategi for Agder og Besøksstrategi for Agder
Sak behandlet i Lindesnesrådet 9.5.14: LR-21/2014 – Høring planprogram: VINN Agder

Saken
Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 10. mars 2015 å legge forslag til Regional plan for
innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) ut på høring og offentlig ettersyn.
Forslag til revidert reiselivsstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder, "Besøk Agder 2030", og forslag til
revidert forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, "Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i
Agder, 2015-2030", sendes også ut på høring. Høringsfrist for alle de tre forslagene er 30. april 2015.
VINN Agder skal være Agders verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom
næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. Planen skal være retningsgivende for
prioritering av regionale virkemidler.
VINN Agder har et langsiktig perspektiv (2015-2030) og inneholder fem plantemaer:
1) Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping
2) Forskning og utvikling
3) Reiseliv
4) Landbruk og marine næringer
5) Innovasjon i offentlig sektor
Et bredt sammensatt partnerskap har vært involvert i prosessen fram til planutkastet gjennom deltakelse
i temagrupper, innspillsgrupper, prosjektgruppe, styrings- og referansegrupper.
Det er kun Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder) som
vil ha status som Regional plan etter plan- og bygningsloven. Planen skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. FoU-strategi og
besøksstrategi vil ikke ha status som regional plan etter Plan og bygningsloven, men de viktigste
elementene fra disse er integrert i VINN Agder.
Fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder behandlet forslag til planutkast 10. mars. I Aust-Agder var vedtaket
likelydende med fylkesrådmannens innstilling. I Vest-Agder ble det vedtatt en tilføyelse om at Ungt
Entreprenørskap er en viktig medspiller i skolen. Det vises til vedlegg for fylkesutvalgenes behandling av
planutkastet.
Høringsdokumentet består av 3 deler og vedlegg:
1. Forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN
Agder)
2. Forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030
3. Forslag til besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030")
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Da Lindesnesrådet gav sin høringsuttalelse til planprogrammet for VINN-planen i sitt møte 9.5.14 var det
etter innspill fra regionens næringsnettvek. Det var derfor naturlig at også sak vedr. høringsuttalelse til
selve planen skulle ha en forutgående behandling i næringsnettverket.
Rådgiver Manuel Birnbrich, seksjon for samfunns- og næringsutvikling i Vest-Agder fylkeskommune vil
orientere om planutkastene og svare på spørsmål.

Vedtak
Næringsnettverket foreslår at Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelser:
Lindesnesrådet mener utkast til VINN-planen er god, og slutter seg i all hovedsak til utkastet.
Realisering av Folkehøyskolen SKAP: som kompetansemiljø innenfor kreativ metode er viktig for
landsdelen, og vi ber derfor denne tas eksplisitt inn i planen.

---*--I møte 15.4.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:
Vedtaket kan gjerne utvides med: Forøvrig vises det til evt. høringsuttalelser fra det enkelte
kommunestyre.

---*--Manuel Birnbrich og svarte på spørsmål. Deretter drøftet Lindesnesrådet saken. Hans S. Stusvik refererte

til en høringsuttalelse til Besøksstrategien utarbeidet av turistsjef Erling Løfsnes, Turistkontoret for
Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet vedtok følgende:
Lindesnesrådet mener utkast til VINN-planen er god, og slutter seg i all hovedsak til utkastet.
Realisering av Folkehøyskolen SKAP: som kompetansemiljø innenfor kreativ metode er viktig for
landsdelen, og vi ber derfor denne tas eksplisitt inn i planen.
Lindesnesrådet støtter opp om høringsuttalelsen fra Turistkontoret for Lindesnesregionen
(vedlagt).
Forøvrig vises det til evt. høringsuttalelser fra det enkelte kommunestyre.

LR-16/2015 – HØRING: REGIONAL TRANSPORTPLAN
Vedlegg


Brev datert 11.3.15 til høringsinstansene: Høring av forslag til Regional transportplan Agder 2015-27
(RTP).



Sak 21/15 behandlet av Fylkesutvalget 10.3.15: Regional transportplan 2015 – 2027. Høring og
offentlig ettersyn.



Utkast 2. mars 2015 til Regional transportplan Agder 2015-27
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Sak behandlet i Lindesnesrådet 9.5.14: LR-24/2014 – Høring planprogram: Regional transportplan
Agder

Saken
Etter innspill fra Arbeidsgruppa for vegpakke til Lindesnesregionen vedtok Lindesnesrådet 5.9.14 en
høringsuttalelse til planprogrammet for Regional transportplan Agder. Nå er forslag til selve
transportplanen sendt ut til høring. Fristen for å avgi uttalelse er 30.4.15.
Da Lindesnesrådet skulle gi høringsuttalelse til planprogrammet for Regional transportplan fikk
Arbeidsgruppa i oppdrag fra Rådet å komme med forslag til uttalelse. Det var derfor naturlig at
Arbeidsgruppa også i denne omgang skulle foreslå overfor Lindesnesrådet en uttalelse til selve
planforslaget. Arbeidsgruppa behandlet saken i møte 10.4.15 i sak 2/2015.
Vedtak
Arbeidsgruppa for vegpakke til Lindesnesregionen foreslår at
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til forslag til Regional transportplan:


Det bør tas med opprustning av jernbanestasjoner, for eksempel universell tilrettelegging og
sikkerhet (Audnedal stasjon).



Kapasiteten på godstransport på jernbane gjennom regionen kan økes ved å øke
strømforsyningen og bygge flere krysningsspor. Flere krysningsspor bør også tas med som innspill
til NTP.



Det bør sies noe om asfaltering av grusveier.



Det bør tas hensyn til utredningsarbeidet som er gjort i forhold til skogsbilveier og flaskehalser på
disse; spesielt opprustning av broer (akseltrykk mv.)



Punkt vedr. planlagt havneutbygging i Strømsvika (Mandal) bør utdypes/understrekes. Mandal
havn kan være en avlastningshavn for Kristiansand havn.

---*--I møte 15.4.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:
I høringsbrevet bes det også om at høringsinstansene uttaler seg i forhold til vedtaket i
fylkesutvalget i Aust-Agder om at følgende punkt blir en del av høringen:
a) For å realisere 4-felts vei gjennom Agderfylkene, er det for Aust-Agders del en tydelig
forventning om at både E18 Risør – Tvedestrand og E18 Arendal – Grimstad står ferdig
som ny firefeltsvei innen utløpet av Nasjonal Transportplan 2018-27.
b) Arendal lufthavn Gullknapp må gis mulighet til å utvikles videre, dersom det er grunnlag
for det. Siste avsnitt på s 29 i planen strykes.
Rådmannsutvalget foreslår følgende uttalelse i forhold til disse 2 punktene:
«Opprinnelig formuleringer opprettholdes uten de foreslåtte endringer fra Aust-Agder
fylkesting.».

---*--Lindesnesrådet drøftet saken. Følgende forslag ble fremmet:
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Fra Tønnes Seland:
1. Forslaget fra Arbeidsgruppa for vegpakke, punktet vedr. tømmertransport/skogsbilveier må
omformuleres:
«Det bør tas hensyn til utredningsarbeidet som er gjort i forhold til tømmertransport vedr.
flaskehalser på fylkesveiene; spesielt opprustning av broer (akseltrykk mv.)»
2. Forslaget fra Arbeidsgruppa vedr. grusveier må omformuleres:
««Asfalt på grusprogrammet» i Fylkeskommunen må videreføres og det må tilføres økte
ressurser.»



Fra Tore Askildsen:

1. I forhold til forslag/innspill fra Arbeidsgruppa for vegpakke og Rådmannsutvalget:
Endring av punkt i høringsuttalelsen:
«Planen må sikre gode adkomstmuligheter til ny havn i Strømsvika, da denne er svært
viktig for overføring av gods fra vei til sjø. Dette vil legge til rette for forbedret
tømmertransport, og industri- og næringsutvikling i regionen. Denne havnen kan også
være en betydelig avlastningshavn for Kristiansand havn.»
For øvrig:
2. Side 18 pkt. 10: et nytt eksempel:
«Det bør vurderes en lokal jernbanestrekning fra Marnardal til Strømsvika.»
3. Tillegg til side 18 første kulepunkt:
«Dette vil kunne være starten på sørvestbanen, en kystnær bane som knytter kystbyene
langs Skagerakkysten sammen. »


Fra Oddmund Ljosland:
1. Forslag til nytt punkt:
«Ljosland og Bortelid i Åseral kommune er kvar for seg viktige regionale utfartsområde
for personar busett på strekninga Arendal – Stavanger. Realisering av det planlagde
vegsambandet mellom desse utfartsområda vil skapa ein destinasjon med til saman ca.
1700 hytter og leilegheiter. Vegen vil opne nye attraktive område for reiselivsutvikling.
Det samla volumet vil saman med eit meir effektivt transportmønster styrka
konkurransekrafta til næringslivet.»



Fra Janne Fardal Kristoffersen:
1. Innledning til høringsuttalelsen:
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«Lindesnesregionens viktigste prioriteringer vil framgå av «Veipakke for
Lindesnesregionen» som nå er under utredning.»

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok i tråd med forslaget fra Arbeidsgruppa for vegpakke med
justeringer som foreslått i møtet:
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til forslag til Regional transportplan:
Lindesnesregionens viktigste prioriteringer vil framgå av «Veipakke for Lindesnesregionen» som nå er
under utredning.
For øvrig gis det følgende Innspill til planen:


Det bør tas med opprustning av jernbanestasjoner, for eksempel universell tilrettelegging og
sikkerhet (Audnedal stasjon).



Kapasiteten på godstransport på jernbane gjennom regionen kan økes ved å øke
strømforsyningen og bygge flere krysningsspor. Flere krysningsspor bør også tas med som innspill
til NTP.



«Asfalt på grusprogrammet» i Fylkeskommunen må videreføres og det må tilføres økte ressurser.



Det bør tas hensyn til utredningsarbeidet som er gjort i forhold til tømmertransport vedr.
flaskehalser på fylkesveiene; spesielt opprustning av broer (akseltrykk mv.).



Planen må sikre gode adkomstmuligheter til ny havn i Strømsvika, da denne er svært viktig for
overføring av gods fra vei til sjø. Dette vil legge til rette for forbedret tømmertransport, og
industri- og næringsutvikling i regionen. Denne havnen kan også være en betydelig
avlastningshavn for Kristiansand havn.



«Ljosland og Bortelid i Åseral kommune er hver for seg viktige regionale utfartsområde for
personer bosatt på strekningen Arendal – Stavanger. Realisering av det planlagte vegsambandet
mellom disse utfartsområdene vil skape en destinasjon med til sammen ca. 1700 hytter og
leiligheter. Vegen vil åpne nye attraktive områder for reiselivsutvikling. Det samlede volumet vil
sammen med et mer effektivt transportmønster styrke konkurransekraften til næringslivet.»

Konkrete forslag til formuleringer:
1. Side 18 pkt. 10: et nytt eksempel:
«Det bør vurderes en lokal jernbanestrekning fra Marnardal til Strømsvika.»
2. Tillegg til side 18 første kulepunkt:
«Dette vil kunne være starten på sørvestbanen, en kystnær bane som knytter kystbyene
langs Skagerakkysten sammen. »
I høringsbrevet bes det i høringen også om at høringsinstansene uttaler seg i forhold til vedtaket i
fylkesutvalget i Aust-Agder vedr. realisering av 4-felts vei gjennom Agderfylkene og videreutvikling av
Gullknapp. Lindesnesrådet gir følgende uttalelse til dette: «Opprinnelig formuleringer opprettholdes
uten de foreslåtte endringer fra Aust-Agder fylkesting.».
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LR-17/2015 – LINDESNESREGIONEN – INNVANDRERKVINNER OG ARBEIDSTILKNYTNING
Vedlegg


Notat, Nasjonal og regional statistikk og forskning på innvandrere, sysselsetting og kjønn (09.04.15,
May-Linda Magnussen, forsker, Agderforskning)

Saken
Senter for likestilling har gjennom to år vært hovedfinansiør for og samarbeidspartner i to
forskningsprosjekter i kommunene Lindesnes og Lyngdal vedrørende innvandrerkvinner og
arbeidstilknytning. Det er forskere ved Agderforskning og ved Universitetet i Agder som gjennomfører
prosjektene, som begynner å nærme seg avslutning.
May-Linda Magnussen ved Agderforskning og Åsta L. Einstabland ved Senter for likestilling vil delta i
Lindesnesrådets møte med tanke på å:
-

Kort begrunne viktigheten av forskning, økt kompetanse og bedre praksis på området etniske
minoritetskvinner og lønnsarbeid
Presentere foreløpige forskningsresultater fra forskningsprosjektene i Lindesnes og Lyngdal
kommuner
Diskutere forsknings- og kompetansebehov med kommunene i Lindesnesregionen

Fokus for de nevnte forskningsprosjektene har vært å studere prosessen med å komme i lønnet arbeid
fra etniske minoritetskvinners eget ståsted, og å studere ulikt arbeid som gjøres for å få kvinnene i
lønnsarbeid, for slik å kunne gi innspill til bedre praksis på feltet. Senter for likestilling, Agderforskning og
UiA ønsker å sette i gang nye, relaterte og anvendte forskningsprosjekter på det som er et veldig viktig
tema for agderregionen, gjerne også med nasjonal finansiering. For å få til dette trengs imidlertid innspill
og drahjelp fra de som faktisk gjør mye av integreringsarbeidet i regionen, nemlig kommunene.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--May-Linda Magnussen og Åsta L. Einstabland innledet i saken, lyttet til innspill og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet drøftet saken.
Birte Usland kom med følgende forslag til vedtak:
«Lindesnesrådet ønsker velkommen nye og relevante forskningsprosjekter om temaet
innvandrerkvinner og arbeidstilknytning i regionen. Daglig leder har ansvar for å ta initiativ til at
det jobbes mer med denne problematikken.»
Lindesnesrådet vedtok deretter:
Lindesnesrådet tar orienteringen til etterretning og ønsker velkommen nye og relevante
forskningsprosjekter om temaet innvandrerkvinner og arbeidstilknytning i regionen. Daglig leder
har ansvar for å ta initiativ til at det jobbes mer med denne problematikken.
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LR-18/2015 – LINDESNESREGIONENS HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG LIKEVERD
Nettreferanser



Lindesnesregionens temasider vedr. Likestilling:
http://www.lindesnesregionen.no/index.php/tema/likestilling
Vest-Agder fylkeskommunes temaside vedr. LIM-planen: http://www.vaf.no/planer/lim-planen/limplanen-regional-plan-for-likestilling,-inkludering-og-mangfold-paa-agder-2015-2027/

Utrykte vedlegg





Regionplan Lindesnes 2009
Saker behandlet av Lindesnesrådet:
 21.6.2013: sak LR-31/2013 – Høring planprogram – Regional plan for likestilling, inkludering
og mangfold
 27.9.2013: sak LR-46/2013 – Høring planprogram – Regional plan for likestilling, inkludering
og mangfold
 19.9.2014: sak LR-44/2014 – LIM-planen – høring
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015 – 2027) («LIM-planen»)
 Handlingsprogram 2015 – 2019 (versjon januar 2015)

Vedlegg


(Forslag til) Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd.

Bakgrunn og prosess
Regionplan Lindesnes 2009, kap. 5 under avsnittet Levekår, likeverd og likestilling:
Det opprettes et likestillingsutvalg for Lindesnesregionen som utformer en felles handlingsplan
for alle kommunene.
Det er Likestillingsutvalgets forslag til en slik plan som i denne saken legges fram for Lindesnesrådet til
behandling.
Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder har med bakgrunn i Regionplan Agder 2020 gjennomført en
planprosess som i desember 2014 munnet ut i vedtak om Regional plan for likestilling, inkludering og
mangfold på Agder (2015 – 2027) («LIM-planen»), med et tilhørende handlingsprogram (2015 – 2019).
Som en del av prosessen gjennomført i regi av fylkeskommunene har Lindesnesrådet gitt innspill til
planprogrammet, og avgitt høringsuttalelser til forslaget til plan. Lindesnesrådet har fått utarbeidet
forslag til begge deler fra Regionalt likestillingsutvalg (heretter benevnt Likestillingsutvalget).
Likestillingsutvalget har også fått i oppdrag å utarbeide Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling.
Arbeidet med denne planen har til dels vært sammenfallende i tid med fylkeskommunenes arbeid med
LIM-planen, og Likestillingsutvalget har forsøkt å få til en tydelig sammenkopling mellom
Handlingsplanen og LIM-planen.
Likestillingsutvalget har hentet faglige råd og inspirasjon fra bl.a. fagpersoner i Vest-Agder
fylkeskommune og Senter for likestilling (UiA). Utvalget har også drøftet problemstillinger av særlig
gyldighet for Lindesnesregionen med tanke på målrettet innsats mot disse problemstillingene. Arbeidet
med Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd (heretter benevnt Handlingsplanen) er
dokumentert på Lindesnesregionens nettsider på temasiden «Likestilling».
Siden sammenkoplingen med LIM-planen er så tydelig gis det en kortfattet beskrivelse av denne
nedenfor:
Kort om LIM-planen
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Siden LIM-planen m/handlingsprogram er basis for Handlingsplanen gis det en kort beskrivelse av
oppbyggingen av den:
LIM-planen:
Planen gjelder for perioden 2015 – 2027 og har visjonen om
Et likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder
Det er satt 5 hovedmål i forhold til realisering av visjonen innen planperioden:
1. Agder er en likestilt landsdel med gode levekår over landsgjennomsnittet.
2. Folkevalgte og forvaltning på Agder har god kunnskap om likestilling.
3. Likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid,
budsjettering, forskning og analyser i offentlig, privat og frivillig sektor.
4. Verktøy, modeller, resultater og forskning fra likestillingsarbeidet brukes aktivt, og er
etterspurt Norge rundt.
5. Respekt og kulturforståelse gjennomsyrer lokalsamfunnene på Agder.
Kommunikasjon i offentlige rom preges av respekt for menneskeverdet og forståelse
for ulike livssyn, religioner og politiske oppfatninger.
Planen er inndelt i 5 tema:
1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati
2. Likestilt utdanning – et mulighetenes tre
3. Et arbeidsliv for alle
4. Tjenester for det enkelte menneske
5. Samhold mot trakassering og vold
For hvert av temaene er det satt 6 utviklingsmål for planperioden.
I tillegg inneholder planen en del synspunkter, eksempler, referanser til forskningsrapporter og
annen dokumentasjon, samt henvisninger til kompetansemiljøer på området.
LIM-planens handlingsprogram 2015 – 2019
Handlingsprogrammet gjentar LIM-planens 5 hovedmål og 5 x 6 utviklingsmål, og foreslår til
sammen 56 tiltak for å nå disse målene. For hvert av tiltakene er det angitt hvem som må bidra. I
27 av tiltakene er medvirkning fra kommuner eller kommuneregioner sentral. I 5 av tiltakene
nevnes Lindesnesregionen eller kommuner i Lindesnesregionen særskilt.
Handlingsprogrammet beskriver kortfattet det enkelte tiltak, samt hvem som må bidra for
realiseringen. Det angir i liten grad hvem som skal være ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket,
når det skal være gjennomført eller hvordan evt. kostnader skal dekkes inn.

Handlingsplanens forutsetninger, oppbygging og innhold
LIM-planen er vedtatt av fylkestinget og forutsettes fulgt opp bl.a. av kommunene i fylket.
Likestillingsutvalget har hatt dette som utgangspunkt i sitt forslag til handlingsplan. Dette innebærer bl.a.
at



Handlingsplanen må ses på som et tillegg til LIM-planen.
LIM-planenes argumentasjon, mål og tiltaksplan gjentas i liten grad, men utgjør likevel en viktig del
av grunnlaget for Handlingsplanen.
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Handlingsplanen har en tematisk oppbygging som avspeiler LIM-planen.
Handlingsplanen har fokusert enkeltområder av særlig viktighet for regionen. Bestemmende for valg
av fokusområder har vært Lindesnesrådets vedtak i forb. med LIM-planen og Likestillingsutvalgets
egne vurderinger.
Forslag til tiltak i Handlindlingsplanen er langt på vei knyttet opp mot enkelttiltak i LIM-planens
handlingsprogram.
Omfanget av Handlingsplanen er avgrenset og mest mulig konkret, og tidshorisonten og
rulleringsperiode ganske kort. Begge deler for å sikre at viktige tiltak iverksettes og følges opp.

---*--Medlem i Regionalt Likestillingsutvalg Janne Fardal Kristoffersen orienterer om arbeidet i utvalget og
forslaget til handlingsplan.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd vedtas som foreslått av Regionalt
likestillingsutvalg etter følgende endringer:




---*--I møte 15.4.15 gikk Rådmannsutvalget gjennom utkast til saksliste til Lindesnesrådet og hadde følgende
innspill til denne saken:
Gjennomføring av de enkelte tiltak bør organisere som lokale prosjekter gjennomført av
interkommunale team, og med ekstern finansiering. (Jfr. planens kapittel 4).

---*--Medlem i Regionalt likestillingsutvalg; Janne Fardal Kristoffersen innledet i saken. Lindesnesrådet drøftet
saken.
Tore Askildsen foreslo å utsette saken i påvente av behandling i kommunene.
Lindesnesrådet vedtok:
Saken utsettes.
(Videre prosedyre er at daglig leder utformer en saksutredning som oversendes til kommunene for
videre behandling. Kommunene oppfordres til å komme med innspill til det foreliggende utkast til
handlingsplan. Etter en behandling i Likestillingsutvalget får Lindesnesrådet saken til endelig behandling)
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LR-19/2015 – DRØFTINGSSAK - MULIG MØTE MED SØRLANDSBENKEN
Både Knutepunkt Sørlandet og Listerregionen har hatt møter Sørlandsbenken på Stortinget. Hvilke saker
fra Lindesnesregionen trenger nasjonal drahjelp og oppmerksomhet, og hvordan kan Sørlandsbenken
involveres?

---*--Lindesnesrådet drøftet kort saken. Imidlertid ønsket Rådet innspill fra fagnettverkene Oppvekstforum og
Helsenettverket i regionen før de tar endelig stilling til saken. Daglig leder forespør fagnettverkene og tar
med innspill derfra til ny drøfting i Rådet.

LR-20/2015 – EVENTUELT
Orientering – organisasjonsendringer i Lindesnesregionen
Jfr. vedtak i Lindesnesrådet 5.12.14, sak 53/2014 vedr.


Iverksettelse av virksomhetsoverdragelse etter- og videreutdanning



Ressursbruk Lindesnesregionen/Lindesnesrådet/Lindesnesfondet (reduksjon av bemanningen)

Saken ble tatt opp etter initiativ fra Tønnes Seland med tanke på at Lindesnesrådet skulle få en
orientering om framdriften i disse sakene.
Daglig leder gav en kort orientering:


1.3.15 ble ansvaret og arbeidet med etter- og videreutdanning virksomhetsoverført til
Kompetansesenter Sør.



20.4.15 overtok daglig leder ansvaret for fondssaker. Arbeidet med å overføre pågående søknader er
startet. I førstkommende møte i styret for Lindesnesfondet blir det lagt fram en fullstendig oversikt
over fondet og status i pågående saker.

Saken ble drøftet. Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Mulig samarbeid Listerregionen og Lindesnesregionen
Janne Fardal Kristoffersen reiste spørsmålet vedr. mulighetene for sammenslåing av Lister- og
Lindesnesregionen.
Lindesnesrådet drøftet saken. Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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