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LR-40/2015 – REFERATSAKER
Vedlegg


Epost 28.10.15 fra Lindesnesregionen til sekretariatet for Agder 2020: Lindesnesregionens
representant til Politisk samordningsgruppe.



Epost 26.11.15 fra KS v/regiondirektør Jan Inge Tungesvik til Lindesnesregionen
 Vedlegg relevante dokumenter
 Utkast 25.11.15: Avtale vedrørende interkommunal prosjektstilling «radikalisering og
voldelig ekstremisme» mellom KS Agder og Stiftelsen Arkivet
 Brev 22.10.15 fra justis- og beredskapsdepartementet til KS Agder: Tildeling av




tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene i 2015.
Søknad 31.8.15 fra KS Agder på vegne av kommunene til Justisdepartementet: Søknad
på tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
kommunene.

Komite for utarbeidelse av forslag til forprosjekt for kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i
Lindesnesregionen: referat fra møte 26.11.15

LR-41/2015 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 14. OKTOBER
Vedlegg


Referat fra møtet 14.10.2015 (utkast)

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte 14.10.2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
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Referat fra møte 14.10.2015 godkjennes.

LR-42/2015 – REFERAT FRA BEHANDLING AV SAK VEDR. TILDELING KULTURSTIPEND 2015
Vedlegg


Referat 18.11.2015 (utkast)

Saken
De siste årene har Lindesnesrådet fått til behandling sak vedr. tildeling av de regionale kulturstipendene i
sitt novembermøte.
I år er det ikke noe møte i Lindesnesrådet i november, og det var nødvendig å gjøre «en vri» for å få
vedtatt tidsnok hvem som skal få tildelt kulturstipendene 2015, slik at stipendene kunne deles ut ved den
planlagte seremonien 2. desember.
Juryen har som vanlig vært regionens kulturnettverk, og de kom 5.11 med sin innstilling om hvem de
anbefalte som stipendmottakere. For å ikke miste tid ble sak vedr. tildeling av kulturstipendene
behandlet pr. epost av de stemmeberettigede medlemmene av Lindesnesrådet (ordførerne).
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat 18.11.15 fra behandling av sak vedr. kulturstipend godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Referat 18.11.15 fra behandling av sak vedr. kulturstipend godkjennes.

LR-43/2015 – LINDESNESREGIONEN - KVALIFISERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE- PROSJEKTSKISSE
Vedlegg
-

Sak behandlet i Lindesnesrådet 5.6.15: LR-24/2015 – Lindesnesregionen - kvalifisering av
minoritetsspråklige
Beskrivelse forprosjekt: Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i Lindesnesregionen

Saken
Lindesnesrådet vedtok i sak 24/2015:
Lindesnesrådet ber om å få til behandling sak vedr igangsetting av et forprosjekt for kvalifisering
av minoritetsspråklige voksne. I saken beskrives forprosjektet inkl. forslag til mandat,
prosjektorganisering og budsjett/finansiering.
NAV, Fylkeskommunen og hver av kommunene i regionen bes bidra til planlegging av
forprosjektet gjennom deltakelse i en hurtigarbeidende komite. Komiteen kan ved behov knytte til
seg fagkompetanse også utenom egne organisasjoner.
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Forslag til forprosjekt som legges fram til behandling i rådet forutsettes å kunne gjennomføres i
løpet av 2015 innenfor en budsjettramme for direkte kostnader på maksimalt kr. 100.000,-.
I løpet av høsten ble følgende komite oppnevnt:
-

NAV regionalt: leder NAV Mandal Sissel Wiig
Vest-Agder fylkeskommune: leder for karriere Lindesnes Grethe M. Andresen
Lindesnes kommune: kommunalsjef Lena Vigeland Wilhelmsen
Mandal kommune: leder for kvalifiseringsenheten Lise Møskedal
Audnedal kommune: kommunalsjef Even Schau
Åseral kommune: Integreringskonsulent Herdis Assev
Marnardal kommune: kommunalsjef Rune Bruskeland
Lindesnesregionen: daglig leder Dagfinn Lauvsland

Komiteen konstituerte seg med Even Schau som leder og Dagfinn Lauvsland som sekretær.
Komiteen har hatt 2 komitemøter, samt noen arbeidsmøter med et redusert antall deltakere. Det er
enighet i komiteen om forslaget til prosjektbeskrivelse for forprosjektet.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Forprosjekt for kvalifisering av minoritetsspråklige bemannes og gjennomføres som beskrevet i
forslag til prosjektbeskrivelse forprosjekt.
Kommunenes andel av finansieringen på kr. 70.000,- fordeles mellom kommunene slik:
halvparten fordelt med 1/5 på hver, halvparten fordelt etter folketall.

---*--Even Schau presenterte forslaget til forprosjekt og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Forprosjekt for kvalifisering av minoritetsspråklige bemannes og gjennomføres som beskrevet i
forslag til prosjektbeskrivelse forprosjekt.
Kommunenes andel av finansieringen på kr. 70.000,- fordeles mellom kommunene slik:
halvparten fordelt med 1/5 på hver, halvparten fordelt etter folketall.

LR-44/2015 – HØRING: REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL I VEST-AGDER 2015 - 2020
Vedlegg


Brev 8.10.15 fra Vest-Agder fylkeskommune til høringsinstansene: HØRING: Regional plan for
samferdsel i Vest-Agder 2015-2020



Saksframlegg Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesutvalget: REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL VESTAGDER 2015-2020 - HØRINGSUTKAST



Høringsutkast: Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020

Saken
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Vest-Agder fylkeskommune har sendt ut på høring utkast til Regional plan for samferdsel Vest-Agder
2015-2020. Høringsfristen er satt til 31.12.2015.
Rådgiver Elisabeth H. Mathisen fra Vest-Agder fylkeskommune vil presentere planutkastet.
Samferdselssjef Vidar Ose deltar også i møtet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelse til utkast til Regional plan for samferdsel VestAgder 2015-2020:



---*--Elisabeth H. Mathisen presenterte planutkastet og svarte på spørsmål. Rådet drøftet saken og vedtok
deretter følgende:
Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelse til utkast til Regional plan for samferdsel VestAgder 2015-2020:
Lindesnesrådet tar utkastet til etterretning, men vil samtidig signalisere at det er behov for en
nærmere dialog med Fylkeskommunen vedr. konkrete prosjekter og bestemmelser i forhold til
standarder når det gjelder fylkesvei.

LR-45/2015 – HØRING: PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER 2015 - 2020
Uttrykt vedlegg:


Sak behandlet av Lindesnesrådet 19.9.14: LR-47/2014 – Plan for kollektivtransport i Vest-

Agder - orientering
Vedlegg


Brev 8.10.15 fra Vest-Agder fylkeskommune til høringsinstansene: HØRING: Plan for
kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020



Saksframlegg Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesutvalget: PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I
VEST-AGDER 2015-2020 - HØRINGSUTKAST



Høringsutkast: Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020

Saken
Vest-Agder fylkeskommune har sendt ut på høring utkast til Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder
2015-2020. Høringsfristen er satt til 31.12.2015.
Rådgiver Mette Kirkhus Johansen fra Vest-Agder fylkeskommune vil presentere planutkastet.
Samferdselssjef Vidar Ose deltar også i møtet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
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Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelse til utkast til Plan for kollektivtransporten i VestAgder 2015-2020:
 Lindesnesrådet er tilfreds med den tydelige prioriteringen planen har i forhold til
tilretteleggingstiltak for utvikling av togtilbudet der utbedring av perrong på Audnedal
stasjon er gitt høyeste prioritet (kap. 9.6.4)



---*--Mette Kirkhus Johansen presenterte planutkastet og svarte på spørsmål. Rådet drøftet saken og vedtok
deretter følgende:
Lindesnesrådet avgir følgende høringsuttalelse til utkast til Plan for kollektivtransporten i VestAgder 2015-2020:
 Lindesnesrådet er tilfreds med den tydelige prioriteringen planen har i forhold til
tilretteleggingstiltak for utvikling av togtilbudet der utbedring av perrong på Audnedal
stasjon er gitt høyeste prioritet (kap. 9.6.4).
 Lindesnesrådet er tilfreds med planens fokus på reell 2-timers frekvens på togtilbudet, og
er svært positive til mulig framtidig lokaltog-tilbud.
 Det er viktig at tilbudet om tilbringertjeneste opprettholdes/utvides.

LR-46/2015 – ORIENTERING: NY TØMMERKAI I STRØMSVIKA
Vedlegg


Referat: Møte om Strømsvika tømmerkai 18.11.2015 hos Mandal Havn KF

Saken
Det vises til vedlagte referat fra møte 18. november hos Mandal Havn KF der bl.a. flere ordførere,
fylkesvaraordføreren, repr. fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune var til stede.
Tabell over avvirkningsvolum i Vest-Agder i 2014 og tidligere år:
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I 2015 ventes avvirkningen å ende på ca. 260.000 m3.
I møtet i Lindesnesrådet vil ordfører Alf Erik Andersen presentere prosjekt Tømmerkai i Strømsvika
nærmere og også legge frem en kostnadsoversikt. I møtet deltar også leder av Mandal Havnestyre Ove
Nodeland og havnesjef Olav Neset.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak.

---*--Alf Erik Andersen med assistanse av Ove Nodeland og Olav Neste presenterte prosjektet og svarte på
spørsmål. Rådet drøftet saken og vedtok deretter:
Lindesnesrådet støtter opp om planene for ny tømmerkai i Strømsvika. Det fremmes en sak om
selskapsmodell og finansiering for Rådet.

LR-47/2015 – ORIENTERING: BÆREKRAFTIGE REISEMÅL I LINDESNESREGIONEN
Nettreferanser


Innovasjon Norge: 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv: http://goo.gl/L35hOX



Innovasjon Norge: Merket for bærekraftig reisemål http://goo.gl/ri1xoL

Saken
Innovasjon Norge har et program med betegnelsen «Bærekraftig reisemål». Dette er en
sertifiseringsordning som etter en planmessig prosess og tilrettelegging gir reisemålet rett til å benytte
merket for bærekraftig reisemål. Prosessen er fasedelt med 3 adskilte faser, og det arbeides etter 10
prinsipper for et bærekraftig reiseliv. Innovasjon Norge gir støtte til gjennomføring av prosessen.
Åseral kommune er blant de første i landet til å gjennomføre programmet fra Innovasjon Norge, og
prosjektansvarlig er Turistkontoret for Lindeneskontoret.
Turistkontoret har også fått støtte fra Innovasjon Norge til å lage en plan for tilsvarende prosjekter i
øvrige kommuner i Lindesnesregionen.
I møtet vil turistsjef Erling Løfsnes orientere om programmet bærekraftig reisemål og mulighetene det
gir.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Lindesnesrådet ønsker at Lindesnesregionen skal arbeide for å
bli et Bærekraftig Reisemål i henhold til Innovasjon Norge sin standard. Lindesnesrådet ønsker at
Turistkontoret for Lindesnesregionen skal utarbeide en plan for sertifisering av regionen. Planen
legges fram for hver enkelt kommune.

---*--Erling Løfsnes med assistanse av Helga Sandnes presenterte programmet og svarte på spørsmål. Rådet
drøftet saken og vedtok deretter:
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Orienteringen tas til etterretning. Lindesnesrådet ønsker at Lindesnesregionen skal arbeide for å
bli et Bærekraftig Reisemål i henhold til Innovasjon Norge sin standard. Lindesnesrådet ønsker at
Turistkontoret for Lindesnesregionen skal utarbeide en plan for sertifisering av regionen. Planen
legges fram for hver enkelt kommune.

LR-48/2015 – VEDTEKTER FOR LINDESNESREGIONEN – PROSESS FOR REVISJON
Vedlegg



Gjeldende vedtekter for Lindesnesregionen
Sak behandlet av Lindesnesrådet 7.11.14: LR-46/2014 – Vedtekter for Lindesnesregionen

Saken
I Lindesnesrådets møte 14.10.15 ble det reist spørsmål vedr. misforholdet mellom vedtektene for
Lindesnesregionen og etablerte praksis i forhold til representasjon fra kommunene. Det syntes å være
enighet i Rådet om at det var behov for en revisjon av vedtektene. Det er bakgrunnen for at saken nå
settes på kartet.
Også tidligere har en revisjon av vedtektene vært aktuelt, og prosessen var på et tidspunkt kommet
ganske langt. Vedlagte sak 46/2014 behandlet av Lindesnesrådet i november 2014 oppsummer
«saksgangen» så langt.
En revisjon av vedtektene kan gjøres enkelt eller omfattende. Følgende hovedmodeller kan være
aktuelle:
A. Tilpasning til gjeldende praksis, samt enkelte språklige utbedringer.
B. Som A, samt sluttføring av påbegynt arbeid (2013/2014), dvs. en gjennomgående revisjon av
vedtektene ut fra nåværende behov.
C. Som B, samt tilpasning til forventede framtidige behov bl.a. som følge av Kommunereformen.
Valg av metode og prosess for revisjonen avhenger naturligvis av hvor omfattende revisjonen skal være.
Det kan være så enkelt som at daglig leder utarbeider et forslag til nye vedtekter som på vanlig måte går
til «høring» i Rådmannsutvalget og videre til behandling i Lindesnesrådet. Eller det kan nedsettes en
egen komite som skal utarbeide et forslag til nye vedtekter.
Den videre prosessen etter at Lindesnesrådet har vedtatt nye vedtekter er at vedtektene skal til
behandling/godkjenning i hvert enkelt kommunestyre. Det er nærliggende å tro at store endringer av
vedtektene innebærer økt risiko for at ikke alle kommunestyrene godkjenner de nye vedtektene.
Det er sannsynlig at endringer som følge av Kommunereformen sterkt vil påvirke hvilke oppgaver
regionen skal ivareta, og hvordan arbeidet skal organiseres. Nedleggelse av regionen som sådan er også
et scenario. Trolig vil mye være avklart i forhold til Kommunereformen i løpet av 1. halvår 2016. Slik sett
kan en revisjon av vedtektene i forhold til reformen være litt i tidligste laget.

---*--Rådmannsutvalget fikk i møte 1.12 sakslisten til Lindesnesrådets møte 11.12.15 til gjennomgang og evt.
uttalelser. Rådmannsutvalget foreslår at vedtektene ikke revideres nå, men at kommunene uansett
oppfordres til å delta i Lindesnesrådet med en representant i tillegg til ordfører.

---*--Vedtak
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Daglig leder er enig med Rådmannsutvalget, men ut fra signalene gitt i Lindesnesrådets møtet 14.10.15
legges saken likevel fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Daglig leder utarbeidet et forslag til nye vedtekter som er tilpasset gjeldende praksis. Det foretas
også en språklig gjennomgang.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken, og fattet deretter følgende vedtak:
Vedtektene for Lindesnesregionen oppdateres i forhold til at det skal være 2 representanter for
hver av kommunene. For øvrig videreføres dagens vedtekter. Sak fremmes for Lindesnesrådet og
deretter for kommunestyrene så snart som mulig.

LR-49/2015 – REGIONALE KULTURSTIPEND – FINANSIERING/VIDEREFØRING
Uttrykt vedlegg


Regionplan Lindesnes 2009

Saken
Regionplan Lindesnes 2009 angir i kap. 5. Menneskene under avsnittet Kunst og kultur:
Det etableres regionale kulturstipender rettet mot ungdom og voksne. Kunstneretablering støttes
gjennom etableringstilskudd, stipender og gjesteatelier. Ordningene erstatter kommunale
ordninger.
Med bakgrunn i dette vedtok Lindesnesrådet i møte 16.12.11 i sak 12/11 følgende:
Det opprettes fire regionale kulturstipender, hver på kr. 25.000,-, til erstatning for de kommunale
kulturstipendene som finnes i kommunene i dag. De nye vedtektene for stipendene legges til
grunn for søknads- og tildelingsprosessen.
Ordningen med regionale kulturstipend har vært et regionbyggende tiltak som har profilert regionen på
en positiv måte. Stipendene har vært finansiert gjennom bevilgninger fra Lindesnesfondet siden 2012,
men 2015 er siste året som finansiering derfra kan påregnes.
Styret for Lindesnesfondet bevilget i møte 11.9.15, sak 26/15 kr. 100.000,- til kulturstipend 2015. Styret
dispenserte fra fondets vedtekter i forhold til at fondets midler skal benyttes til næringsutvikling, og
«bestilte» samtidig en nærmere gjennomgang av problemstillinger knyttet til bruk av fondets midler til
dette formålet. Denne gjennomgangen ble gjort i fondets styremøte 14.10.15, sak 30/15 der fondsstyret
fattet følgende vedtak:
Det kan ikke påregnes ytterligere bevilgninger fra Lindesnesfondet til regionale kulturstipend.
Dersom ordningen med regionale kulturstipend skal videreføres, så må det altså skaffes annen
finansiering fra og med 2016.
Kulturnettverket i regionen har hatt det administrative og faglige ansvaret for kulturstipendene. Det er
naturlig at de uttaler seg til evt. avslutning av ordningen med regionale kulturstipend før Lindesnesrådet
tar en endelig beslutning i saken.
Vedtak
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Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Kulturnettverket bes om å evaluere ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen,
samt vurdere/foreslå alternativ finansiering ved en evt. videreføring.

---*--Vidar Tjelland foreslo:
Ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen legges ned.
Lindesnesrådet drøftet saken, og vedtok deretter følgende:
Kulturnettverket bes om å evaluere ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen,
samt vurdere/foreslå alternativ finansiering ved en evt. videreføring.

LR-50/2015 – LRMS – ØKONOMIRAPPORT OG BUDSJETTREVISJON
Uttrykt vedlegg


Sak behandlet av Lindesnesrådet 14.10.15: LR-29/2015 – Lindesnesregionens Medisinske Senter
(LRMS) - budsjett 2016

Vedlegg


LRMS - 10 måneders økonomirapport oktober 2015 (inkl. budsjettendringer).

Saken
LRMS sin 10 måneders-rapport med revidert budsjett er godkjent i styret til LRMS. Da det ut fra
vedtektene til LRMS er Lindesnesrådet som vedtar budsjett for LRMS legges saken også fram for
Lindesnesrådet.
I vedlagte rapport framgår budsjettendringene. Disse viser bl.a. en økt overføring fra kommunene.
Denne delen av budsjettendringene er formalisering av allerede avtalte og gjennomførte overføringer fra
kommunene, jfr. orientering gitt ved Lindesnesrådets behandling av sak 29/2015 i møte 14.10.15.

Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
LRMS 10 mnd. rapport tas til etterretning. De foreslåtte budsjettendringene vedtas.

---*--Lindesnesrådet vedtok:
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LRMS 10 mnd. rapport tas til etterretning. De foreslåtte budsjettendringene vedtas.

LR-51/2015 – TILBUD OM POLITIKEROPPLÆRING
Vedlegg


Fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune: Tilbud om politikeropplæring - 2016

Saken
Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tilbyr opplæring for politikere i
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Jordloven og Naturmangfoldloven. Det er tradisjon for at slikt
tilbud gis i begynnelsen av hver valgperiode, og normalt organiseres opplæringen ved at politikere fra
flere kommuner får en felles opplæring.
Opplæringen som tilbys er en grunnopplæring over 1 dag. Tilbudet er aktuelt for alle politikere, men
kanskje særlig aktuelt for politisk toppledelse og tekniske utvalg. Ut over denne grunnopplæringen kan
det i etterkant også gis mer spesialisert opplæring, f.eks. knyttet til særskilte tema eller lokale forhold.
Opplæringen gis kostnadsfritt, men kommunene sørger for møtelokaliteter og annen praktisk
tilrettelegging.
Aktuelt tidsrom for gjennomføring av opplæringen er i løpet av 1. halvår 2016 er. Det gis også et tilbud
om opplæring til kommuneadministrasjonene i slutten av januar 2016, og det er vel mest hensiktsmessig
at politikeropplæringen finner sted etter den.
I regi av det interkommunale Landbrukskontoret (Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal) er det i
desember planlagt 1 dags opplæring i lovverk særlig aktuelt for politikere i tekniske utvalg. En ytterligere
opplæring i regi av Fylkesmannen/Fylkeskommunen bør naturligvis tilpasses i forhold til opplæring som
allerede er gjennomført.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesregionen bes om å i samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeskommunen, og i samråd
med det interkommunale landbrukskontoret legge til rette for felles opplæring for politikere
innenfor lovverk som ikke allerede er dekket gjennom opplæringstilbud i regi av
landbrukskontoret.

---*--Lindesnesrådet vedtok:
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Lindesnesregionen bes om å i samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeskommunen, og i samråd
med det interkommunale landbrukskontoret legge til rette for felles opplæring for politikere
innenfor lovverk som ikke allerede er dekket gjennom opplæringstilbud i regi av
landbrukskontoret.

LR-52/2015 – HØRING OG VARSEL OM VEDTAK VEDR. NYE 110-REGIONER / SAMLOKALISERING
Vedlegg


Brev 5.10.15 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Høring og varsel om vedtak vedr.
nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldingstjenesten



Brannvesenet Sør IKS 17.11.15: Høringsuttalelse til – forslag om administrasjonssted i de nye
politidistriktene

Saken
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut Høring og varsel om vedtak
vedrørende nye 110-regioner og informasjon om samlokalisering av nødmeldetjenesten. Bakgrunnen er
bl.a. at Nærpolitireformen forutsetter at brann- og redningsvesenets nødmeldetjeneste skal tilpasses de
geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn
ett politidistrikt.
I brev 5.10.15 varsler DSB om at kommunene i Agder med unntak av Sirdal vil utgjøre Agder 110-region.
Dette innebærer en videreføring av dagens organisering med en felles 110-sentral for Agder. Dagens
110-sentral er lokalisert til Østre Agder Brannvesen i Arendal.
Høringsfristen i forhold til varsel om inndeling av 110-regionene er 10.12.15.
I samme brev informerer DSB også om Stortingets målsetting om at brann- og redningsvesenets
nødmeldetjeneste (110-sentralene) skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler (112sentralene).
Representantskapet til Brannvesenet Sør IKS har på vegne av eierkommunene allerede vedtatt en
høringsuttalelse og sendt den til DSB (vedlagt).
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet tar til etterretning vedtaket om nye 110-regioner og samlokalisering av brann- og
redningsvesenets nødmeldetjeneste (110-sentralene) med politiets operasjonssentraler (112sentralene), men forutsetter at kommunene ikke påføres kostnader i den forbindelse (jfr. nylig
gjennomførte investeringer i dagens 110-sentral).

---*--Oddmund Ljosland foreslo:
Lindesnesrådet krever at Stoa med dagens 110-sentral blir nærmere vurdert som geografisk sted
for felles 110/112 sentral. Dette med bakgrunn i §16 i brannloven som pålegger kommunene å
bære andeler både ved etablering og drift av 110-sentral.
Vi aksepterer ikke at kommunene skal påføres ytterligere utgifter grunnet samlokalisering, da all
teknisk infrastruktur er på plass i dagens nye 110-sentral.
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Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Lindesnesrådet krever at Stoa med dagens 110-sentral blir nærmere vurdert som geografisk sted
for felles 110/112 sentral. Dette med bakgrunn i §16 i brannloven som pålegger kommunene å
bære andeler både ved etablering og drift av 110-sentral.
Vi aksepterer ikke at kommunene skal påføres ytterligere utgifter grunnet samlokalisering, da all
teknisk infrastruktur er på plass i dagens nye 110-sentral.

LR-53/2015 – ORGANISERING AV NATURBRUK VED NY SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE - UTTALELSE
Nettreferanser


Vest-Agder fylkeskommune – Hovedutvalg for kultur og utdanning: alle saksdokumentene til sak
behandlet av utvalget 17.11.15: sak 74/15 - Organisering av naturbruk ved ny Søgne videregående
skole

Vedlegg


Vest-Agder fylkeskommune – Hovedutvalg for kultur og utdanning: saksprotokoll for sak 74/15 Organisering av naturbruk ved ny Søgne videregående skole

Bakgrunn
Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) i Vest-Agder behandlet 17.11.15 sak 74/15 - Organisering av
naturbruk ved ny Søgne videregående skole. Som underlag for behandlingen/saksutredningen forelå en
utredning vedr. naturbrukstilbudet ved nye Søgne videregående skole.
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak i saken var 5 føringer for det videre arbeid med rom- og
funksjonsprogram for ny Søgne videregående skole. Særlig en av disse føringene har skapt en del debatt
og reaksjoner (føring nr. 4):
Innen programområde for landbruk og gartneri prioriteres hund og smådyr. Etablering av gode
praksisarenaer på Søgnetunet for dette tilbudet vurderes.
Utvalgets enstemmige vedtak i saken ble riktignok mer generelt:
Hovedutvalg for kultur og utdanning tar arbeidsgruppens anbefalinger til orientering.
Sammen vedtaket fulgte også et oversendelsesforslag:
HKU ber administrasjonen vurdere følgende tilleggsmomenter før saken fremmes til våren:
Dagens arealer ved Søgnetunet kan benyttes til utendørs praksisarealer for bygg og anlegg,
inkludert anleggsgartnere.
HKU ber administrasjonen om å ta kontakt med Sam Eyde vgs i Aust-Agder med tanke på å få til
et samarbeid med landslinjen for maskinførere. Dagens arealer kan dersom dette lar seg gjøre
være treningsarealer for maskinførere fra regionen. Det anbefales at dette gjøres i samarbeid
med lokale entreprenører.
Innen programområdet for landbruk og gartneri, opprettholdes og videreutvikles dagens tilbud
på Søgnetunet, i tråd med tidligere fylkestingsvedtak. Det legges vekt på tradisjonelle husdyr og
matproduksjon. Et fagtilbud med hund og smådyr vurderes som et supplement til tradisjonelle
husdyr. Søgnetunets bygningsfasiliteter må oppgraderes. Det bør vurderes en egen linje for VG2
skogbruk ved Søgne vgs.
Saken
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Til tross for vedtaket i saken er det fortsatt uro i forhold til hva som blir det endelige resultatet når romog funksjonsprogram skal endelig vedtas. For kommunene i Lindesnesregionen er tradisjonelt jordbruk
en viktig næring. Når det foreslås at hund og smådyr skal prioriteres innenfor programområde landbruk
og gartneri er det mange som reagerer, og som frykter at dette offentlige tilbudet om videregående
opplæring i en viktig næring skal forsvinne.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet avgir følgende uttalelse til det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for
ny Søgne videregående skole:
Innen programområdet for landbruk og gartneri bør dagens tilbud opprettholdes og
videreutvikles på Søgnetunet. Dette vil være i tråd med tidligere fylkestingsvedtak. Det bør legges
vekt på tradisjonelle husdyr og matproduksjon. Lindesnesrådet mener at det er viktig at det i
finnes et godt offentlig opplæringstilbud innenfor dette fagfeltet i Vest-Agder.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Lindesnesrådet avgir følgende uttalelse til det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for
ny Søgne videregående skole:
Innen programområdet for landbruk og gartneri bør dagens tilbud opprettholdes og
videreutvikles på Søgnetunet. Dette vil være i tråd med tidligere fylkestingsvedtak. Det bør legges
vekt på tradisjonelle husdyr og matproduksjon. Lindesnesrådet mener at det er viktig at det i
finnes et godt offentlig opplæringstilbud innenfor dette fagfeltet i Vest-Agder.

LR-54/2015 – EVENTUELT
Regional planstrategi
Steinar Eilertsen orienterte om prosess vedr. regional planstrategi og planlagt dialog med kommunene i
den forbindelse.
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