LINDESNESRÅDET
REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 11.12.2015)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Lindesnesrådet
Åseral rådhus, Kommunestyresalen
Onsdag 14.10.2015
9:00 – 14:00

Deltakere:

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 Lindesnes
Kst. rådmann i Mandal
Rådmann i Audnedal
Fylkesordfører i Vest-Agder

Oddmund Ljosland (leder)
Helge Sandåker (nestleder)
Janne Fardal Kristoffersen
Alf Erik Andersen
Reidun Bakken
Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)
Anne Lisbeth Thorsland
Trond Hennestad
Vidar Tjelland
Tønnes Seland
Hans S. Stusvik
Rune Stokke
Irene Lunde
Kjell Olav Hæåk
Terje Damman

For Fylkesrådmannen i Vest-Agder

Regionalsjef Kenneth Andresen

Daglig leder Lindesnesregionen

Dagfinn Lauvsland

Forfall:

Rådmann i Åseral

Kjell Gunnar Olsen

I enkeltsaker:

Sak
LR-29/2015

Deltaker
LRMS v/styreleder Heidi Henanger Haven og
daglig leder Rune Myrmell.
Fra Vest-Agder fylkeskommune:
Samferdselssjef Vidar Ose, rådgiver Marit V.
Jensen, rådgiver Elisabeth H. Mathisen,
rådgiver Lasse Moen Sørensen, trainee Stian
Finsådal.
Fra Vest-Agder fylkeskommune: Ass.
fylkesutdanningssjef Åse Lill Kimestad,
fagopplæringssjef Kai Tore Flottorp, rådgiver
Trond Reinhardtsen, rådgiver Sturle Hamre.
Kommunene var gitt mulighet til å delta med
flere deltakere, og noen av kommunene
hadde benyttet seg av dette.

LR-34/2015 og LR-35/2015

LR-36/2015

I lunsjen var det en markering av 10-år med 0-visjonsprosjektet. Prosjektleder Bjørn Ivar Birkeland i
prosjektet og samferdselsrådgiver Egil Strømme fra Vest-Agder fylkeskommune deltok i markeringen.
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Tønnes Seland tok i starten av møtet opp spørsmålet vedr. kommunenes valg av representanter til
Lindesnesrådet i forhold til reglene om kjønnsbalanse. Dette ble drøftet. I samme drøftingen ble det også
tatt opp behovet for en revisjon av vedtektene for Lindesnesregionen.

LR-27/2015 – REFERAT FRA MØTER I LINDESNESRÅDET 5. JUNI OG 11. SEPTEMBER
Vedlegg



Referat fra møtet 5.6.2015 (utkast)
Referat fra telefonmøtet 11.9.2015 (utkast)

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referatene for møtene 5.6.2015 og 11.9.2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Referatene for møtene 5.6.2015 og 11.9.2015 godkjennes.

LR-28/2015 – LINDESNESRÅDET 2015 – 2019 - KONSTITUERING
Saken
Vedtektene for Lindesnesrådet angir følgende i § 3 vedr. valg av Rådet:
Rådet velges for en kommunestyreperiode og består av ordførerne i deltagerkommunene med
varaordførerne som stedfortredere.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Lederfunksjonen går på omgang mellom
de fem ordførerne med funksjonstid fire år ad gangen.
Fram til nå har Lindesnesrådet hatt følgende ledelse:
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Periode

Leder

Nestleder

2006 - 2008

Ordfører i Audnedal Tønnes Seland

Ordfører i Lindesnes Ivar Lindal

2008 - 2011

Ordfører i Lindesnes Ivar Lindal

Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland

2011 - 2015

Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland

Ordfører i Marnardal Helge Sandåker

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Som leder og nestleder av Lindesnesrådet for kommunestyreperioden 2015 – 2019 velges hhv. …

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Som leder og nestleder av Lindesnesrådet for kommunestyreperioden 2015 – 2019 velges hhv.
ordfører i Marnardal Helge Sandåker og ordfører i Mandal Alf Erik Andersen.

LR-29/2015 – LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE SENTER (LRMS) - BUDSJETT 2016
Utrykte vedlegg:


Vedtekter for Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS)

Vedlegg






Styreprotokoll fra styret i Lindesnesregionens medisinske senter
Økonomiplan 2016 – 2019 fordelt per kommune og funksjon
Budsjett Lindesnesregionens medisinske senter 2016 – fordelt per kommune og funksjon
Presentasjon av budsjett LRMS 2016
Statistikk henvendelser legevakten

Saken
Vedtektene for LRMS § 6 angir Lindesnesrådets ansvar og myndighet i forhold til LRMS, bl.a. fastsette
budsjett, økonomiplan og virksomhetsplan (pkt. a).
Vedleggene utarbeidet av LRMS redegjør greit for saken.
I møtet i Lindesnesrådet vil styreleder Heidi Henanger Haven og daglig leder Rune Myrmell være til stede
for å presentere forslaget til økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett 2016, samt svare på spørsmål.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak fra styret for LRMS:
Lindesnesrådet godkjenner vedlagt økonomiplan for perioden 2016-2019. Årsbudsjettet for 2016
godkjennes med samlet utgift på kr. 19.842.475,- og samlet inntekt på kr. 19.842.475,-.

---*--Heidi Henanger Haven og Rune Myrmell orienterte og svarte på spørsmål.
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Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Lindesnesrådet godkjenner vedlagt økonomiplan for perioden 2016-2019. Årsbudsjettet for 2016
godkjennes med samlet utgift på kr. 19.842.475,- og samlet inntekt på kr. 19.842.475,-.

LR-30/2015 – REGIONAL HELSESATSING – BUDSJETTREGULERING 2015
Utrykte vedlegg


Sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 10.2.2015: LR-08/2015 – Samhandlingsreformen –
gjennomgang avsatte prosjektmidler mv.

Saken
Innsparing stilling som samhandlingskoordinator:
For 2015 ble det budsjettert med 50 % stilling som samhandlingskoordinator i Lindesnesregionen.
Stillingsressursen blir innleid fra Marnardal kommune. I 2015 har det i en periode vært en lavere
bemanning, og oppgaver har midlertidig vært ivaretatt av andre i regionens helsenettverk. Bemanningen
er følgende:




Perioden 1.1 – 31.3: 50 %
Perioden 1.4 – 30.9: 20 %
Perioden 1.10 – 31.12: 50 %

Den perioden med redusert bemanning innebærer en innsparing på ca. kr. 99.000,- i forhold til budsjett.
Denne besparelsen foreslås avsatt på disposisjonsfond med tanke på delfinansiering av regionens satsing
på velferdsteknologi (se også sak til behandling LR-31/2014 – Budsjett for Lindesnesregionen 2016).
I Lindesnesrådets sak 8/15 vedr. gjennomgang av avsatte prosjektmidler lød en del av rådets vedtak slik:
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.
I samme sak framgikk det at det av tilskuddene fra Helsedirektoratet til Samhandlingsreformen etter
anbefaling fra regionens Helsenettverk var avsatt kr. 550.000,- til prosjekt innenfor eHelse og
velferdsteknolog.
Prosjekt eHelse og velferdsteknologi:
Helsenettverket har i tråd med dette igangsatt Prosjekt eHelse og velferdsteknologi. Prosjektet er over 2
år og er tenkt finansiert hovedsakelig ved bruk av avsetningen på kr. 550.000,-. Mandal kommune står
for prosjektledelsen ved reservering av 40 % stilling til formålet. Prosjektet går over 2 år i perioden 1.6.15
– 31.5.17. Kostnadene over prosjektperioden er beregnet til totalt ca. 600.000,-. Dette er kr. 50.000,mer enn det som var avsatt til formålet, men Helsenettverket er innstilt på å benytte en del av
innsparingen beskrevet tidligere i denne saken som delfinanisering av prosjektet. Kostnadene ved
prosjektet fordeler seg over årene 2015 – 2017 med hhv. ca. 30 %, 50% og 20 %, dvs. ca. 180.000,- for
2015. Dette foreslås budsjetter ved bruk av kr. 50.000,- av innsparingen på stillingen som
samhandlingskoordinator, og resten fra avsetningen til prosjektet.
Velferdsteknologi: medfinansiering av PhD:
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Lindesnesregionen har fått en henvendelse fra Listerregionen vedr. samarbeid og medfinansiering av en
PhD innen velferdsteknologi. Helsenettverket og rådmannsutvalget er positive til dette (Jfr. nærmere
beskrivelse i sak vedr. budsjett 2016.
Kostnaden for dette er kr. 210.000,- fordelt over 3 år. Årets kostnad; kr. 70.000, foreslås finansiert ved
bruk av resten av de innsparte midlene fra stillingen som samhandlingskoordinator (kr. 49.000,-), bruk av
restbeløpet avsatt til disposisjonsfondet under ansvar 1068 (Samhandlingsreformen) kr. 5.000,-, og kr.
16.000,- ved bruk av disposisjonsfondet under ansvar 1066 (Lindesnesregionen). For kommende år
foreslås det å finansiere tiltaket ved ordinære overføringer fra kommunene, jfr. sak til behandling i
møtet: Budsjett for Lindesnesregionen 2016.
Medarrangør av Legekonferansen Agder:
Legekonferansen Agder er en årlig samhandlingskonferanse for alle leger i begge Agderfylkene.
Konferansens hovedformål er å skape en arena for dialog og kommunikasjon innad og på tvers av
fagmiljøene og fagnivåene. Samhandling mellom fastleger og sykehusleger gis særlig fokus. For
gjennomføring av konferansen er regionene i Agder invitert inn som medarrangører, med en tilskudd fra
hver av regionene på kr. 25.000,-. Øvrige regioner i Agder deltar, og ved behandling av sak vedr. dette i
Rådmannsutvalget 19.8.15 lød vedtaket:
Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen anbefaler at Lindesnesregionen blir medarrangør for
Legekonferansen Agder, og at det bevilges kr. 25.000,- til gjennomføring av konferansen.
Kostnaden søkes dekket ved neste budsjettrevisjon for Lindesnesregionen under ansvar 1068
Samhandlingsreformen.
Det er ikke ledige midler i budsjettet under ansvar 1068 Samhandlingsreformen, men det foreslås å
dekke kostnaden ved bruk av disposisjonsfondet under ansvar 1066 Lindesnesregionen-.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Det gjøres følgende budsjettendring for ansvar 1068 Samhandlingsreformen:
Innsparing samhandlingskoordinator:
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester reduseres med kr. 99.000,- fra kr. 370.000,- til kr. 271.000,-.
- Art 15401 Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 99.000,- fra kr. 0,- til kr. 99.000,-.
Gjennomføring prosjekt eHelse og velferdsteknologi:
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 180.000,- fra kr. 271.000,- til kr. 451.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 50.000,- fra kr. 0,- til kr. 50.000,-.
- Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med kr. 130.000,- fra kr. 0,- til kr. 130.000,-.
Medfinansiering av PhD
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 70.000,- fra kr. 451.000,- til kr. 521.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 70.000,- fra kr. 50.000,- til kr. 120.000,-.
Medarrangør Legekonferansen Agder
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 25.000,- fra kr. 512.000,- til kr. 537.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 70.000,- fra kr. 120.000,- til kr. 145.000,-.

---*---
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Lindesnesrådet vedtok følgende:
Det gjøres følgende budsjettendring for ansvar 1068 Samhandlingsreformen:
Innsparing samhandlingskoordinator:
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester reduseres med kr. 99.000,- fra kr. 370.000,- til kr. 271.000,-.
- Art 15401 Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 99.000,- fra kr. 0,- til kr. 99.000,-.
Gjennomføring prosjekt eHelse og velferdsteknologi:
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 180.000,- fra kr. 271.000,- til kr. 451.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 50.000,- fra kr. 0,- til kr. 50.000,-.
- Art 19505 Bruk av bundne driftsfond økes med kr. 130.000,- fra kr. 0,- til kr. 130.000,-.
Medfinansiering av PhD
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 70.000,- fra kr. 451.000,- til kr. 521.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 70.000,- fra kr. 50.000,- til kr. 120.000,-.
Medarrangør Legekonferansen Agder
- Art 12702 Kjøp konsulenttjenester økes med kr. 25.000,- fra kr. 512.000,- til kr. 537.000,-.
- Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 25.000,- fra kr. 120.000,- til kr. 145.000,-.

LR-31/2015 – VEILEDER RADIKALISERING – BUDSJETTREGULERING 2015
Utrykte vedlegg
Saker behandlet av Rådmannsutvalget:



19.12.14: LR-RM-97/2014 – Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
28.1.15: LR-RM-05/2015 – Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Vedlegg


Sak behandlet av Rådmannsutvalget i møte 19.8.15: LR-RM-23/2015 – Forebygging av radikalisering
og voldelig ekstremisme – utkast til veileder

Saken
Rådmannsutvalget har vedtatt at det skal utarbeides en regional veileder for forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme. Kostnadene ved design, layout, trykk, mv. er beregnet til ca. kr.
50.000,-. Rådmannsutvalget har i sitt vedtak forutsatt finansiering av regionen.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Det gjøres følgende budsjettendring for ansvar 1066 Lindesnesregionen:
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Art 12702 Kjøp konsulenttjenester (design, tekst, bilder) økes med kr. 30.000,- fra kr.
30.000,- til kr. 60.000,-.
Art 12702 Kjøp konsulenttjenester (trykking) økes med kr. 20.000,- fra kr. 60.000,- til kr.
80.000,-.



Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 50.000,- fra kr. 67.000,- til kr. 117.000,-.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Det gjøres følgende budsjettendring for ansvar 1066 Lindesnesregionen:




Art 12702 Kjøp konsulenttjenester (design, tekst, bilder) økes med kr. 30.000,- fra kr.
30.000,- til kr. 60.000,-.
Art 12702 Kjøp konsulenttjenester (trykking) økes med kr. 20.000,- fra kr. 60.000,- til kr.
80.000,-.
Art 19401 Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 50.000,- fra kr. 67.000,- til kr. 117.000,-.

LR-32/2015 – BUDSJETT FOR LINDESNESREGIONEN 2016
Vedlegg







(Forslag til) Lindesnesregionen 2016 – Detaljbudsjett
(Forslag til) Lindesnesregionen 2016 – Fordeling på kommunene
Sak behandlet av Rådmannsutvalget i møte 19.8.15: LR-RM-27/2015 – Samhandlingsreformen:
Medfinansiering innen psykisk helse og rus.
Sak behandlet av Rådmannsutvalget i møte 19.8.15: LR-RM-29/2015 – Velferdsteknologi:
Medfinansiering av PhD.
Sak behandlet av Rådmannsutvalget i møte 30.9.15: LR-RM-42/2015 – Funksjon/oppgaver for
samhandlingskoordinator.
Helsenettverkets «utfordringsnotat» for kommende 4 år: Behov for regional koordinator for utvikling
og samhandling innen helse og omsorgsfeltet i Lindesnesregionen.

Saken
Generelle kommentarer til forslag til budsjett:
 Lønns- og prisstigning er budsjettert med 3,0 %
 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene er budsjettert med 19 % av bruttolønn (Økning fra 2014
med 2 %-poeng).
Særskilt vedr. ansvar 1066 Lindesnesregionen:
Her budsjetteres lønn til daglig leder, samt til drift av Lindesnesregionen. I tillegg budsjetteres overføring
til Kompetansesenter Sør som kompensasjon for at de har overtatt ansvaret for etter- og
videreutdanning i regionen. Ut fra beregninger foretatt av Kompetansesenter Sør foreslås det en
overføring fra Lindesnesregionen på kr. 111.000,-. Dette er noe mer enn tidligere beregnet av
Lindesnesregionen (kr. 90.000,- - 0,15 årsverk). Forskjellen tilsvarer omtrent påslaget på 20 % for
administrasjon.
For ansvar 1066 viser forslag til utgiftsbudsjettet for 2016 en nominell økning på kr. 2.000. Dersom en tar
hensyn til den budsjetterte lønns- og prisveksten (ca. kr. 45.000,-) og budsjettert økning i
pensjonsutgiftene (ca. kr. 22.000,-), så er den faktiske innsparingen på ca. kr. 65.000,- (ca. 4,3 %).
Kommentar til enkelte av utgiftspostene:
 12702 – Kjøp konsulenttjenester – etter- og videreutdanning: Her føres overføringen til
Kompetansesenter Sør.
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12702 – Kjøp konsulenttjenester – drift nettsider: Her føres kjøp av tjenester fra DDV: drift og support
av regionens nettsider (lindesnesregionen.no).
12900 – Internkjøp: Her føres godtgjørelse til vertskommunen for Lindesnesregionen (husleie,
regnskapstjenester, IKT, etc.)

Når det gjelder finansieringen ble det for 2015 budsjettert bruk av tidligere avsatte budsjettmessige
overskudd med kr. med kr. 67.000,-. Også for 2015 foreslås det å bruke av disposisjonsfondet for å
redusere overføringer fra kommunene. Ved inngangen til 2016 forventes disposisjonsfondet å være på
ca. kr. 195.000,-. Ved å bruke kr. 85.000,- av fondet vil overføringene fra kommunene for 2016 være på
nivå med 2015 tillagt 3 % for lønns- og prisvekst.
Særskilt vedr. ansvar 1067 Lindesnesfondet
Her foreslås det å budsjettere som tidligere år med en samlet overføring fra kommunene på
kr. 800.000,-. Normalt gir Vest-Agder fylkeskommune samme tilskudd til fondet, som derved blir tilført
1,6 mill.
Særskilt vedr. ansvar 1068 Samhandlingsreformen:
Jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet 10.2.15 LR-08/2015 – Samhandlingsreformen – gjennomgang
avsatte budsjettmidler.
Samhandlingskoordinator / regional utviklingsressurs innen helse og omsorg
I 2015 har det vært budsjetter med Samhandlingskoordinator i 50 % stilling. I forhold til forventede
utfordringer i årene framover har Rådmannsutvalget bedt Helsenettverket redegjøre for ressursbehovet.
Dette ble først presentert muntlig i møte med Rådmannsutvalget 30.9, jfr. vedlagte utskrift av sak
behandlet av Rådmannsutvalget: LR-RM-42/2015 – Funksjon/oppgaver for samhandlingskoordinator.
Rådmannsutvalget vedtok da følgende:
Rådmannsutvalget anbefaler at det fra årsskiftet skal være en regional utviklingsressurs i full
stilling innen helse og omsorg. Som underlag for en slik satsing ber Rådmannsutvalget om at
Helsenettverket utarbeider et «utfordringsnotat» for kommende 4 år. Notatet skal bl.a. fungere
som underlag ved Lindesnesrådets behandling av budsjettet for 2016.
I tråd med Rådmannsutvalgets vedtak har Helsenettverket utarbeidet notatet Behov for regional
koordinator for utvikling og samhandling innen helse og omsorgsfeltet i Lindesnesregionen. Notatet er
vedlagt.
I forslag til budsjett for 2016 er det med dette som bakgrunn foreslått en dobling av stillingsressursen fra
50 % til 100 % stilling. Denne ressursen skal ivareta ikke bare koordinatorfunksjonen i forhold til
Samhandlingsreformen, men også være en regional utviklingsressurs innen helse og omsorg generelt.
Denne økningen sammen med flere andre tiltak beskrevet nedenfor innebærer en vesentlig styrking av
den regionale satsingen innenfor helse og omsorg i 2016.
Prosjekt: Helsemelding psykisk helse og rus
Overordnet samarbeidsutvalg (OSS) ønsker å få utarbeidet en felles helsemelding for psykisk helse og
rus. Hovedfokus med utarbeidelsen er å skape «felles virkelighetsforståelse mellom partene.» OSS ser for
seg et arbeid som strekker seg fram til utgangen av 2016, og som finansieres gjennom en 50/50kostnadsdeling mellom SSHF og kommunene i Agder. For kommunene i Lindesnesregionen vil dette
maksimalt beløpe seg til kr. 90.000,-.
Rådmannsutvalget behandlet saken og vedtok følgende:
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Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen er positive til at dert utarbeides en felles
helsemelding for psykisk helse og rus der kostnadene deles 50/50 mellom SSHF og
kommunene (etter folketall).
Tiltaket medtas i forslag til budsjett 2016 for Lindesnesregionen under ansvar 1068
Samhandlingsreformen.
Kostnaden foreslås medtatt i budsjettet for Samhandlingsreformen med kr. 90.000,- refundert fra
kommunene.
Utvidet satsing på velferdsteknologi
I sak LR-08/2015 – Samhandlingsreformen – gjennomgang avsatte budsjettmidler vedtok Lindesnesrådet
bl.a. følgende:
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.
I samme sak øremerket Lindesnesrådet kr. 550.000,- av tilskudd fra Helsedirektoratet til
Samhandlingsprosjekter til Prosjekt eHelse og velferdsteknologi.
Som en oppfølging har Helsenettverket i Lindesnesregionen igangsatt det 2-årig prosjektet Prosjekt
eHelse og velferdsteknologi med en stillingsressurs på 0,4 årsverk/år. Prosjektet skal følge opp
kommunene i regionen innenfor dette fagfeltet, og prosjektleder skal være kontaktperson overfor
tilsvarende funksjon i Listerregionen, samt kontakt inn mot øvrige regioner i Agder og overfor nasjonale
prosjekter innen fagfeltet. Mandal kommune er vertskommune for prosjektet. De totale
prosjektkostnadene er beregnet til å være innenfor avsetningen på kr. 550.000,-.
Videre er det kommet en henvendelse fra Listerregionen vedr. mulig samarbeid om et
doktorgradsprosjekt/studium innen velferdsteknologi. Henvendelsen ble behandlet i Rådmannsutvalget i
sak LR-RM-29/2015 – velferdsteknologi: Medfinansiering av PhD. Rådmannsutvalget var positive til et
samarbeid med Listerregionen, og vedtok følgende:
Forutsatt Helsenettverkets positive vedtak i saken anbefaler Rådmannsutvalget at
Lindesnesregionen deltar i prosjektet vedr. PhD i velferdsteknologi.
Rådmannsutvalget ser på prosjektet som starten på et langsiktig samarbeid mellom regionene
innenfor eHelse og velferdsteknologi.
Helsenettverket følger opp samarbeidet og legger føringer for dette bl.a. ut fra prinsippet om
likeverdig nytte av prosjektet for begge regionene.
Kostnaden ved et slikt samarbeid er kr. 210.000,- fordelt over 3 år. For å finansiere tiltaket i 2015 er det
foreslått å bruke tidligere avsatte midler (jfr. sak Samhandlingsreformen – budsjettregulering 2015). For
2016 og 2017 foreslås det å finansiere tiltaket gjennom ekstra overføringer fra kommunene.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for Lindesnesregionen 2016 vedtas.

---*---
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Lindesnesrådet vedtok følgende:
Forslag til budsjett for Lindesnesregionen 2016 vedtas.

LR-33/2015 – ANSATTES MEDBESTEMMELSE I LINDESNESRÅDET
Vedlegg



Brev fra Fagforbundet 12.5.15: Ansattes rett til medbestemmelse i Lindesnesrådet – Hovedavtalen §
1-4-3 Kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid.
Møtereferat fra Fagforbundet: Referat fra drøftingsmøte ansattes medbestemmelse i Lindesnesrådet
9.06.20154

Saken
Fagforbundet kontaktet Lindesnesregionen i begynnelsen av mars for å be om et møte vedr. ansattes
medbestemmelse i Lindesnesrådet. Møtet var først planlagt til begynnelsen av april, men ble av ulike
årsaker ikke gjennomført før 9. juni.
Fagforbundet har i lengre tid argumentert for at ansattes organisasjoner skal være representert i
Lindesnesrådet. I ny hovedavtale er det innkommet et punkt, § 1-4-3, som omhandler kommunal
samhandling / interkommunalt samarbeid:
§ 1-4-3 Kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid
Dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt
samarbeid, skal de berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og
hvordan de ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA del B § 3-3 a) og b).
.
Etter Fagforbundets oppfatning, så forsterker og bekrefter dette nye punktet i Hovedavtalen kravet om
medbestemmelsesrett også i Lindesnesrådet. Vedleggene til denne saken utdyper og begrunner
Fagforbundets syn i saken.
(Når det gjelder vedlagte «Referat fra drøftingsmøte …» er dette Fagforbundets eget referat fra møtet.
Lindesnesregionens representanter har gjort det klart at de ikke oppfatter møtet som et
«drøftingsmøte» i avtaleverkets forståelse av ordet. Lindesnesregionen/-rådet er ikke en avtalepart i
forhold til ansattes organisasjoner.)
Vurdering
Det er ulik praksis i regionråd i forhold til ansattes representasjon. Lindesnesregionen/Lindesnesrådet er
et interkommunalt samarbeidsorgan for de deltakende kommunene. Ansatte i regionen er formelt ansatt
i en av kommunene, og alle forhold som berører ansatte er kommunenes ansvar, både juridisk og
avtalemessig. Dette gjelder enten det dreier seg om ansatte i regionen, i andre samarbeidstiltak, eller i
en eller flere av kommunene.
Lindesnesrådet behandler saker som ofte på på ett eller annet tidspunkt vil berøre ansatte. De nye
bestemmelsene i Hovedavtalen understreker plikten til å «… tidligst mulig oppta drøftinger …». Slike
drøftinger må nødvendigvis ivaretas av de faktiske arbeidsgiverne, i de fleste tilfellene kommunene.
En nærliggende slutning er at omtalte punkt i Hovedavtalen ikke handler om tilsattes
medbestemmelsesrett i politiske regionråd, men snarere er en presisering av kommunenes eget ansvar
også for interkommunale tiltak og samarbeid.
Imidlertid er det vel en generell erfaring at et nært samarbeid med tillitsvalgte er svært nyttig i de fleste
prosjekter og samarbeidstiltak. Dette har da også vært praksis i de seneste prosjektene initiert eller
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drevet av Lindesnesrådet. En utfordring i forhold til å få til slike samarbeid er at ansattes organisasjoner i
hovedsak er organisert kommunevis og ikke regionsvis, og at organisasjonene ofte opptrer enkeltvis. I
praksis er det ofte at den største organisasjonen innenfor et fagfelt blir den som deltar, mens øvrige
organisasjoner har liten tilgang til informasjon, og få påvirkningsmuligheter. Forslaget til vedtak
innebærer en oppfordring overfor ansattes organisasjoner til å etablere interkommunale løsninger som
eliminerer disse utfordringene.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet er positive til at ansattes organisasjoner deltar i rådsmøter med én representant
med tale og forslagsrett. I første omgang iverksettes ordningen for en prøveperiode på ett år.
Deretter skal ordningen evalueres, og Rådet vil da ta stilling til evt. videreføring.
Forutsetningen for ordningen er at ansattes organisasjoner organiserer seg interkommunalt på
en måte som involverer samtlige av de ansattes organisasjoner som ønsker å delta.
Representant for ansattes organisasjoner i Lindesnesrådet blir også regionens kontaktpunkt
overfor ansattes organisasjoner.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og vedtok deretter:
Lindesnesrådet ser ikke at rådet er en arena der det er naturlig at ansatte er representert.

LR-34/2015 – MØTEPLAN LINDESNESRÅDET 2016
Saken
For 2015 ligger det an til at det blir gjennomført 6 møter i Lindesnesrådet, hvorav ett telefonmøte.
Vedtektene tilsier minst 3 møter i halvåret.
Vedtak
Saken legges fram med følgende forslag til vedtak:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2016 etter følgende møteplan:
- Fredag 12. februar
- Fredag 15. april
- Fredag 10. juni
- Fredag 9. september
- Fredag 21. oktober
- Fredag 9. desember

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Møter i Lindesnesrådet avholdes i 2016 etter følgende møteplan:
- Fredag 12. februar
- Fredag 15. april
- Fredag 10. juni
- Fredag 9. september
- Fredag 21. oktober
- Fredag 9. desember
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LR-35/2015 – SAMFERDSEL: UTBYGGING E39 SØGNE-ÅLGÅRD: SAMFUNNSØK. ANALYSE
Vedlegg


MENON-publikasjon nr. 15/2015: Utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård

Saken
Analysen fra Menon Business Economics foreligger nå. Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune
Vidar Ose vil delta i møtet og orientere analysen og konklusjonene den trekker.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

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

LR-36/2015 – SAMFERDSEL: NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) – INNSPILL?
Vedlegg


Brev fra Samferdselsdepartementet 20.5.2015 til Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2018 –
2029: Nasjonal transportplan 2018 – 2029 – Retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt arbeid i
planfasen.


Vedlegg: Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 2029.

Saken
Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose vil delta i møtet og orientere om mulighetene
regionene har for å gi innspill til NTP, f.eks. i forhold til fortsatt trykk på E39-utbyggingen.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Vidar Ose orienterte og svarte på spørsmål.
I forbindelse med utarbeidelse av fylkets høringsuttalelse ønsker fylkeskommunen å involvere
regionrådene.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-37/2015 – LÆRLINGEORDNINGEN – MULIGHETER OG VIRKEMIDLER
Saken
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Vest-Agder fylkeskommune ønsker å orientere og få dialog med kommunene om lærlingeordningen.
Aktuelle tema som tas opp er bl.a.
1. Kommunene har mange roller, f. eks. tjenesteyter, eier, innkjøper og arbeidsgiver. Hvordan kan
fylkeskommune og kommune motivere til flere læreplasser gjennom forvaltning av de ulike rollene?
Hvilket felles samfunnsansvar har kommune og fylkeskommune?
2. Lov om offentlige anskaffelser og klausuler ved kjøp av tjenester.
3. Status på formidling i Vest-Agder og mulighetsrommet i lærlingeordningen.
4. Lærlinger og lærekandidater, praktisk informasjon.
5. Hva kan vi få til sammen? Dialog og spørsmål/svar.
Fra Vest-Agder fylkeskommune deltar fylkesutdanningssjef Arly Hauge, fagopplæringssjef Kai Tore
Flottorp, rådgiver Trond Reinhardtsen og rådgiver Lene Ragnhild Kyllesdal.
Kommunene gis anledning til å delta med flere adm. ledere slik som f.eks. teknisk sjef, kommunal sjef for
helse og oppvekst, innkjøpsansvarlig og personalsjef.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak.

---*--(Kommunene var gitt mulighet til å delta i denne saken med flere deltakere, og noen av kommunene
hadde benyttet seg av dette.)
Vest-Agder fylkeskommune var representert av ass. fylkesutdanningssjef Åse Lill Kimestad,
fagopplæringssjef Kai Tore Flottorp, rådgiver Trond Reinhardtsen og rådgiver Sturle Hamre. Agendaens
forskjellige tema ble presentert og drøftet med Lindesnesrådet.
Lindesnesrådet vedtok deretter:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-38/2015 – EVENTUELT
Det ble «luftet» mulige saker til drøfting/behandling under eventuelt, men ingen av sakene ble
realitetsbehandlet.
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