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LR-01/2016 – REFERATSAKER
Vedlegg


Sørlandsrådet (tidl. PSG (Politisk samordningsgruppe Agder 2020): Konstituerende møte 12.1.16:
Referat (utkast)

LR-02/2016 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 11. DESEMBER
Vedlegg


Referat fra møtet 11.12.2015 (utkast-2)*

* I forhold til utkast til referat som ble sendt ut i etterkant av møtet er det i vedlagte utkast-2 en endring
i sak LR-51/2015 – Høring og varsel om vedtak vedr. nye 110-regioner / samlokalisering: i forslag til
vedtak framsatt av Oddmund Ljosland var siste setning falt ut i det første utkastet til referat. Det samme
gjaldt også for refereringen av Lindesnesrådets vedtak.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat (utkast-2) fra møte 11.12.2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Referat (utkast-2) fra møte 11.12.2015 godkjennes.
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LR-03/2016 – ARBEIDET MED ETABLERING AV NY KAI I STRØMSVIKA
Jfr. sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 11.12.15: LR-46/2015 – Orientering: Ny tømmerkai i
Strømsvika.
Vedlegg


Møtereferater fra møter i Arbeidsgruppa 8.1, 22.1 og 28.1.

Saken
Lindesnesrådet vedtok i sak 46/2015 følgende:
«Lindesnesrådet støtter opp om planene for ny tømmerkai i Strømsvika. Det fremmes en sak om
selskapsmodell og finansiering for Rådet.»
Siden møtet i Lindesnesrådet er det arbeidet videre med planene for å få etablert ny tømmerkai i
Strømsvika. 8. januar møttes kommunenes ordførere og rådmenn, representanter for Mandal Havn KF,
MAREN AS og Lindesnesregionen, for å drøfte saken. Det ble da nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider
videre med planlegging og utarbeidelse av søknad om tilskudd fra Landbruksdirektoratet.
Det er et ganske omfattende arbeid å få avklart de organisatoriske, økonomiske, markedsmessige og
juridiske sidene av denne saken. Det er arbeidet mye med saken, men det er likevel usikkert om det
innen møtet i Lindesnesrådet 11.2 er mulig å legge fram forslag til selskapsmodell og finansiering slik
Rådet har bedt om, men det vil uansett bli gitt en orientering.
Leder av Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen Hans S. Stusvik er leder for arbeidsgruppa. Han vil
orientere om arbeidet og svare på spørsmål.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Hans Stusvik orienterte i saken:


Forankring i vedtatte planer



Status



Interessenter



Målsetting



Skisse til organisering og eierforhold

Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter følgende:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-04/2016 – DRØFTING: PROSJEKTET KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I
VEST-AGDER
Vedlegg


Brev 19.10.15 fra Vest-Agder fylkeskommune til alle kommuner i Vest-Agder: Invitasjon til å delta i
prosjektet Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Vest-Agder.
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Prosjektbeskrivelse Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Vest-Agder

 Miljødirektoratet: veileder M-98-2013: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Saken
Vest-Agder fylkeskommune setter nå i gang et 3-årig prosjekt der kommuner som ønsker det kan være
med å få kartlagt og verdisatt sine friluftslivsområder. Kommunene i Vest-Agder er invitert til å delta i
prosjektet.
I invitasjonen fra Fylkeskommunen angis følgende formål med prosjektet:
Over 90 % av befolkningen utøver en eller annen form for friluftsliv. Dette er dermed den desidert
mest utbredte aktivitetsformen i Vest-Agder. For at befolkningen skal kunne drive med friluftsliv,
så er det viktig med god tilgang på egnede arealer. Kunnskap om viktige friluftslivsområder,
korridorer, grøntdrag og spesielle kvaliteter er derfor viktig for å kunne ivareta disse
friluftslivslivsinteressene og samtidig legge til rette for bedre trivsel, mer fysisk aktivitet, bedre
folkehelse og bokvalitet. En faglig og metodisk kartlegging og verdisetting av friluftsområder er
derfor nyttig for å styrke dokumentasjonen og kunnskapsgrunnlaget knyttet til
friluftslivsinteressene i kommunene.
Videre angis følgende om kommunal ressursbruk og tilskudd fra fylkeskommunen:
Ressursbruk:
Kommunen må erfaringsmessig avsette anslagsvis 4 ukesverk til arbeidet. I tillegg så vil det måtte
regnes med at lokal frivillig arbeidsgruppe (4-5 pers) legger ned rundt 4 ukesverk til sammen.
Tilskudd:
Fylkeskommunen legger opp til at hver deltakende kommune får et tilskudd på 30 000 – 50 000
kroner avhengig av kommunens størrelse, innbyggertall osv. Dette forutsetter at finansieringen
av prosjektet skjer som planlagt.
Fylkeskommunen ønsket i utgangspunktet svar fra kommunene innen 1. desember. Noen av
kommunene i Lindesnesregionen har allerede tatt stilling til saken og gitt tilbakemelding på invitasjonen,
mens andre har avventet en nærmere orientering. Rådgiver Bård Andreas Lassen fra Vest-Agder
fylkeskommune vil derfor delta i møtet i Lindesnesrådet og orientere/svare på spørsmål vedr. prosjektet.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Bård Andreas Lassen fra Vest-Agder fylkeskommune orienterte og svarte på spørsmål.
I forhold til tidligere utsendt informasjon ligger det an til et større tilskudd til de kommunene som deltar i
prosjektet (kr. 50.000,- - 100.000,-).
Det er ønskelig at de kommunene som vil delta i prosjektet gir beskjed til fylkeskommunene innen 1.
mars. Dette på grunn av søknadsfrist til departementet.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter følgende:
Orienteringen tas til etterretning.
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LR-05/2016 – FOLKEHØGSKOLEN SKAP - ORIENTERING
Nettreferanse


Folkehøgskolen SKAPs nettsider: www.skapmandal.no

Saken
Lindesnesregionen Næringshage har siden høsten 2012 arbeidet målrettet for å få etablert
folkehøgskolen SKAP kreativ folkehøyskole. Skolen fikk i revidert statsbudsjett 2015 kr. 700.000,- i
oppstarts midler, og i statsbudsjett 2016 er det bevilget 3,4 mill. til skolen. Målsettingen er oppstart med
50 – 60 elever høsten 2016 økende til ca. 100 elever på noe sikt. I full drift antas skolen å ha 15 – 20
ansatte og et årlig budsjett på ca. 20 mill., hvorav ca. halvparten er statsstøtte.
Styret for Lindesnesfondet har bevilget kr. 500.000,- til skolens oppstartprosjekt.
Nå arbeides det for fullt med bl.a. elevrekruttering, markedsføring, praktisk tilrettelegging, utvikling av
læreplan og rekruttering av ansatte. Det er svært mye som må på plass i løpet av ganske kort tid, og
arbeidet er prosjektorganisert. Prosjektet er sammensatt av 4 arbeidspakker kreativt benevnt som
«kompanier». Disse skal i kompaniSKAP forberede en vellykket oppstart av skoletilbudet.
Ann Birgitte Tveiten er ansatt som skolens rektor. Sammen med representanter for Lindesnesregionens
næringshage vil hun orientere Lindesnesrådet om status for etablering og planene videre framover.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Hilde Tallaksen introduserte SKAP-rektor Ann Birgitte Tveiten som informerte om status og planer for
oppstarten av SKAP, faglig fundament, mv., og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet vedtok deretter:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--I forlengelsen av presentasjonen av SKAP ble GE Garages presentert av opplæringsleder Inger Fløystøl
ved GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker.

LR-06/2016 – MINDUS AS - ORIENTERING
Nettreferanse


MINDUS AS sine nettsider: www.mindus.no

Saken
Gjennom sitt eierskap i attføringsbedriften Varodd AS har kommunen i Lindesnesregionen også
eierinteresser i det heleide datterselskapet MINDUS AS.
Gjennom media er en blitt kjent med at de offentlig eide attføringsbedriftene møter stadig hardere
konkurranse fra andre aktører i dette segmentet.

Side 5 av 15

Daglig leder Ronny Olsen vil orientere om hvordan status er for MINDUS AS, samt informere om
markedet for attføringsbedrifter generelt.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--I saken deltok daglig leder Ronny Olsen og veileder Tone B. Stangeland fra MINDUS AS. Adm.dir. Tor Arve
Monan fra Varodd AS deltok også.
Olsen og Stangeland orienterte om MINDUS: tjenester som leveres, utfordringer og muligheter. Tor Arve
Monan orienterte om situasjonen sett fra Varodds side.
Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Det er behov for et møte mellom regionene i Vest-Agder og NAV Vest-Agder. Leder av Rådmannsutvalget
Hans S. Stusvik bes undersøke mulighetene for dette.

LR-07/2016 – HØRING: REGIONAL PLAN FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I KRISTIANSANDSREGIONEN
Vedlegg


Brev datert 11.12.15 fra Statens vegvesen til høringsinstansene: Høring på planprogram og varsel
opp oppstart av planarbeid - Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-30
(2050).



Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune: Forslag til planprogram: Regional plan
for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-30 (2050)

Saken
Vest Agder fylkeskommune og Aust Agder fylkeskommune har sendt ut på høring forslag til planprogram
for Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-30 (2050). Planområdet er de syv
kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Planprogrammet legger opp til sluttbehandling i fylkestingene
innen 2017. Samtidig med at forslaget til planprogrammet sendes ut på høring varsles det også om at
planarbeidet starter (jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser).
Transportsektorens bidrag i nasjonal klimapolitikk er «nullvekstmålet»: at veksten i personbiltrafikken i
byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, (NTP Nasjonal transportplan 2014 -23). Planarbeidet
skal bidra til å nå målene i kollektivkonseptet i bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen.
Konseptvalgutredningen, vedtatt i 201, har mål om hinderfri framføring av kollektivtrafikken på det
regionale hovednettet.
For detaljer vedr. planprosessen og innholdet i planprogrammet vises det til sakens vedlegg.
Høringsfristen er 15. februar 2016.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
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Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til Regional plan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen 2017-30:


Ved evt. selvstendig høringsuttalelse fra enkeltkommuner i Lindesnesregionen vil kommunenes
egne uttalelser ha forrang ved evt. motstrid.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter følgende:
Lindesnesrådet gir følgende høringsuttalelse til Regional planprogram for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen 2017-30:
Selv om regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandregionen ikke direkte omfatter
kommunene i Lindesnesregionen, så er den likevel viktig for vår region i forhold mulighetene for
et godt tilrettelagt kollektivtilbud mellom regionene. Dette gjelder i begge retninger bl.a. i
forbindelse med pendling til jobb eller studier.
Tilrettelegging er viktig både i forhold til hensiktsmessige overganger mellom privat transport og
kollektivtransport, og i forhold til sammenhengende kollektivtilbud mellom Kristiansandsregionen
og Lindesnesregionen.
Vi vil særlig understreke at togtilbudet blir stadig viktigere for flere av kommunene i
Lindesnesregionen. Vi oppfordrer derfor om at lokaltogtilbud i Kristiansandsregionen tas inn som
et eget tema i planen. Etablering av et godt lokaltogtilbud vestover fra Kristiansand kan
videreføres inn i Lindesnesregionen. Dette vil underbygge det sterke fokus både Songdalen,
Marnardal og Audnedal har på tettsteds- og knutepunktsutvikling - der jernbanen er et helt
sentralt element.

LR-08/2016 – INNSPILL TIL REGIONAL PLANSTRATEGI AGDER
Nettreferanser


Bakgrunnsdokumenter til saken publisert på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune:
www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/

Vedlegg


Brev datert 17.12.15 fra Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune: Regional
planstrategi for Agder 2016-2020 - invitasjon til å gi innspill til planstrategiarbeidet og
kunnskapsgrunnlaget.



Regionale utviklingstrekk for Agder - Utkast til kunnskapsgrunnlag for arbeidet med regional
planstrategi i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner (10.11.2015)

Saken
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt å utarbeide en felles regional planstrategi for Agder
2016-2020. Nå inviteres det til å komme med synspunkter på hva som er viktige regionale utfordringer
og utviklingsmuligheter for Agder. Det bes også om innspill til hva som bør løftes frem gjennom regional
planlegging i perioden 2016-2020.
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Fylkeskommunene sender herved dokumentet «Regionale utviklingstrekk for Agder» på høring. En ber
kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner komme med synspunkter på hva som er
viktige regionale utfordringer og utviklingsmuligheter for Agder. En ber også om innspill til hva som bør
løftes frem gjennom regional planlegging i perioden 2016-2020.
Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som det er viktig å
arbeide med i en valgperiode. Planstrategien skal legges til grunn for fylkeskommunenes og
kommunenes arbeid 2016-2020, samt for kommunenes og regionale statsetaters medvirkning i den
regionale planleggingen.
For detaljer vedr. saken vises det til vedleggene.
Frist for innspill er 3. mars 2016.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet gir følgende innspill til arbeidet med regional planstrategi:



Ved evt. selvstendig uttalelser/innspill fra enkeltkommuner i Lindesnesregionen vil kommunenes
egne uttalelser ha forrang ved evt. motstrid.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter følgende:
Lindesnesrådet gir følgende innspill til arbeidet med regional planstrategi:
Lindesnesrådet ser behovet for og nytten av koordinert og målrettet planarbeid i Agder, og er
glad for Vest-Agder fylkeskommunes engasjement politisk og administrativt i så måte.
Planperioden 2016 – 2020 vil imidlertid for kommunene være en periode med særskilt fokus på
konsekvensene av Kommunereformen. Svært mye politisk og administrativ kapasitet vil gå med til
å ivareta den. Med dette som bakgrunn vil Lindesnesregionen gi følgende innspill til arbeidet med
regional planstrategi for perioden 2016 - 2020:
1. Det bør ikke igangsettes store planprosesser med mindre disse er initiert av kommunene ut
fra konkrete behov. Kommunene bør da evt. gis sentrale roller i planarbeidet.
2. Evt. nye regionale planer bør være praktisk rettet med helt konkrete mål og realistiske
handlingsplaner.
3. I forhold til allerede vedtatte planer bør innsatsen rettes mot planmessig gjennomføring av
vedtatte tiltak.
I forhold til konkrete planområder vil Lindesnesrådet understreke viktigheten av å få realisert
infrastrukturtiltak i regionen. Særlig aktuelt i kommende planperiode er realisering av E39 og
opprustning av fylkeskommunale veier, Ny tømmerkai i Strømsvika og videre utbygging av
jernbanestasjoner og stoppesteder. Realisering av slike infrastrukturtiltak forventes også å ha
svært positiv effekt på bosetting, sysselsetting og næringsutvikling, og derved på å bedre
levekårene i regionen. Særlig innenfor disse områdene ønsker Lindesnesregionen å videreutvikle

Side 8 av 15

et allerede godt samarbeid med fylkeskommunen, evt. også gjennom å kunne trekke veksler på
plankompetanse og -kapasitet i fylkeskommunen.

LR-09/2016 – ARBEIDSGRUPPA FOR VEGPAKKE LINDESNESREGIONEN - OPPNEVNING
Jfr. bl.a. sak behandlet Lindesnesrådet 6.12.13: LR-70/2013 – Vegpakke Lindesnesregionen.
Nettreferanse
Lindesnesregionens nettsider: temaside for vegpakke Lindesnesregionen:
http://www.lindesnesregionen.no/index.php/tema/lindesnespakken
Vedlegg


Notat: Arbeidsgruppa for Lindesnespakken 2014 – 2015.

Saken
Lindesnesrådet oppnevnte i desember 2013 en arbeidsgruppe med særlig ansvar for få beskrevet og
vedtatt en vegpakke for Lindesnesregionen. Organisering, status og resultater av dette arbeidet så langt
framgår av vedlagte notat.
I forbindelse med at vi nå er inne i en ny valgperiode er det naturlig å reetablere arbeidsgruppen.
Helge Sandåker har siden starten vært leder av arbeidsgruppa, og Harald Øyslebø har vært nestleder.
Sandåker vil orientere i saken.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet takker medlemmene i Arbeidsgruppa 2014 – 2015 for innsatsen.
Lindesnesrådet reetablerer arbeidsgruppa med regionens 5 ordførere som medlemmer. Daglig
leder i regionen er gruppas sekretær.
Følgende inviteres som observatører:


Fra Vest-Agder fylkeskommune:
 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø: leder Gisle Meinger Saudland og
nestleder Harald Fauskanger Andersen.
 Samferdselssjef Vidar Ose



Statens vegvesen: Avdelingsdirektør og leder for vegavdeling Vest-Agder Johan Mjaaland

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok deretter:
Lindesnesrådet takker medlemmene i Arbeidsgruppa 2014 – 2015 for innsatsen.
Lindesnesrådet reetablerer arbeidsgruppa med regionens 5 ordførere som medlemmer. Daglig
leder i regionen er gruppas sekretær.
Følgende inviteres som observatører:


Fra Vest-Agder fylkeskommune:
 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø: leder Gisle Meinger Saudland og
nestleder Harald Fauskanger Andersen.
 Samferdselssjef Vidar Ose



Statens vegvesen: Avdelingsdirektør og leder for vegavdeling Vest-Agder Johan Mjaaland
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LR-10/2016 – LINDESNESREGIONEN REPRESENTANT I VANNREGIONUTVALGET - OPPNEVNING
Jfr. saker behandlet i Lindesnesrådet:


6.9.2013: LR-35/2013 – Vannområdet Mandal – Audna – Statuspresentasjon



7.11.2014: LR-40/2014 – Vannområdet Mandal – Audna - høringsuttalelser

Nettreferanse
Vannregion Agders nettsider: www.vannportalen.no/vannregioner/agder
Saken
Helge Sandåker er Lindesnesregionens representant i Vannregionutvalget for Agder.
I forbindelse med at vi nå er inne i en ny valgperiode er det naturlig å oppnevne representanten på nytt.
Forslag til vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Som Lindesnesregionens representant i Vannregionutvalget for Agder oppnevnes leder for
Lindesnesregionen Helge Sandåker.

---*--Lindesnesrådets vedtak:
Som Lindesnesregionens representant i Vannregionutvalget for Agder oppnevnes leder for
Lindesnesregionen Helge Sandåker.

LR-11/2016 – REVISJON AV VEDTEKTENE FOR LINDESNESREGIONEN
Vedlegg




Sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 11.12.15: LR-48/2015 – Vedtekter for Lindesnesregionen –
prosess for revisjon
Gjeldende vedtekter for Lindesnesregionen
Oppdatert forslag til vedtekter.

Saken
Lindesnesrådet fattet følgende vedtak i sak 48/2015:
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.
Det er vedtektens §3 som angir rådets sammensetning:
§ 3. 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.
Det er små endringer i vedtektene som er nødvendige for å effektuere Lindesnesrådets vedtak i sak
48/2015. Slik det framgår av vedtektenes § 10 er saksgangen slik for vedtektsendringer:
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«Vedtektsendringer foreslås av rådet og behandles av kommunene. Endringsforslag må vedtas av
alle kommunene for å være godkjent.»
Så snart Lindesnesrådet har fattet sitt endringsforslag sendes dette til kommunene for videre
behandling.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet foreslår å endre vedtektene for Lindesnesregionen § 3 til følgende:
«§ 3. VALG AV RÅDET
Rådet velges for en kommunestyreperiode og består av 2 politiske representanter fra
deltakerkommunen hvorav den ene er ordføreren. For begge representantene skal det være
stedfortreder/vararepresentant. Varaordfører er ordførerens stedfortreder.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Lederfunksjonen går på omgang mellom
de fem ordførerne med funksjonstid fire år ad gangen.»
Det reviderte forslaget oppdateres også visuelt og sendes over til kommunene for videre
behandling.

---*--Saken ble drøftet. Fra Fylkeskommunen ble det ytret ønske om at også Fylkeskommunen fikk anledning
til å delta med 2 representanter. Dette var det ingen innsigelser mot.
Lindesnesrådets vedtak:
Lindesnesrådet foreslår å endre vedtektene for Lindesnesregionen slik:
§ 3 endres til følgende:
«Rådet velges for en kommunestyreperiode og består av 2 politiske representanter fra
deltakerkommunen hvorav den ene er ordføreren. For begge representantene skal det være
stedfortreder/vararepresentant. Varaordfører er ordførerens stedfortreder.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Lederfunksjonen går på omgang mellom
de fem ordførerne med funksjonstid fire år ad gangen.»
Siste ledd av § 4 endres til:
«Fylkeskommunen er representert i rådet slik: 2 politikere, hvorav den ene er fylkesordføreren, og
Fylkesrådmannen. Samtlige har møte- og talerett, og tilsvarende gjelder for deres stedfortreder.»
Det reviderte forslaget til vedtekter oppdateres også visuelt og sendes over til kommunene for
videre behandling.

LR-12/2016 – LINDESNESREGIONEN – REGNSKAP 2015
Vedlegg
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Regnskap 2015 Lindesnesregionen
Fondsbeholdning 31.12.2015 Lindesnesregionen

Saken
Marnardal kommune er vertskommune for Lindesnesregionen, og regionens regnskap føres som en del
av kommunens, men da 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 revisjonens godkjenning.
Regnskapet for Lindesnesregionen gjøres opp årlig, og overskudd/underskudd gjøres opp mot regionens
disposisjonsfond. På denne måten holdes midlene til Lindesnesregionen adskilt fra kommunens midler.
Regnskapet for Lindesnesregionen er dette delt opp i 2 ansvar1: Lindesnesregionen og Lindesnesregionen
Samhandlingskoordinator. Denne delingen har sin bakgrunn bl.a. i krav om rapportering for tilskudd til
Samhandlingsreformen.

Nedenfor kommenteres enkeltposter i regnskapet der det er særlig avvik mellom regnskap og budsjett:
Lindesnesregionen
Art(er)

Beskrivelse

Kommentar

10100 - 10990

Lønn og
lønnsrelaterte
kostnader

Det er et overforbruk på ca. kr. 9.000,-: Innsparinger på selve
lønnsbudsjettet med ca. kr. 13.000,- var ikke nok til å oppveie
økte pensjonsutgifter med ca. kr. 21.000,-.

11004

Abonnement

Forbruket her var på kr. 12.740,-. Det var i utgangspunktet
budsjettert med kr. 12.000,-, men dette i en budsjettrevisjon
redusert til det halve grunnet bemanningsreduksjon våren 15.
Imidlertid viste det seg at tidlig betaling av årsabonnementer
gjorde at kostnaden ikke blir redusert før i 2016.

11206 - 11405

Diverse mindre
driftsutgifter

Postene må sees i sammenheng. Totalt var budsjettet på kr.
52.000,-, forbruket var kr. 50.732,-.

11500

Kursutgifter

Det er budsjettert med kr. 16.000,-, men kun brukt kr. 750,-.

11600 –
11708

Kjøregodtgjørelse,
transport, ol.

Kostnadene ble totalt ca. kr. 39.000,- mot (revidert) budsjett
på kr. 19.000,-. Det var opprinnelig budsjettert med kr.
36.000,- men budsjettet ble i løpet av året redusert til kr.
19.000,- grunnet bemanningsreduksjon. Denne reduksjonen
kom senere enn antatt. I tillegg kom høy aktivitet gjennom
året.

12000 - 12001

Utstyr

Det har i utgangspunktet ikke vært budsjettert for utstyr.
Kostnaden er sporadisk f.eks. når noe går i stykker. I 2015
gjaldt dette både iPad og telefon med en kostnad på til
sammen ca. kr. 10.000,-.

12702

Konsulent

Påløpte kostnader på kr. 56.621,- er i forbindelse med

1

Som en del av regionens regnskap er også ansvarsområdene 1067 Lindesnesfondet og 1069 Prosjektmidler Lindesnesregionen:
sistnevnte er en oversikt over videreformidling av prosjektmidler bevilget av Fylkesmannen til forskjellige prosjekter i
Lindesnesregionen, mens førstnevnte er regnskapet til Lindesnesfondet som legges fram for fondsstyret.
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Art(er)

Beskrivelse

Kommentar
utarbeidelse av veileder mot radikalisering og voldelig
ekstremisme. Det ble budsjetter med kr. 50.000,- til formålet
(Sak LR-31/2015) ved bruk av regionens disposisjonsfond. I
tillegg var det budsjetter kr. 30.000,- til drift/support av
www.lindesnesregionen.no, men denne fakturaen er forsinket
og må tas i 2016.

12900

Interne overføringer

Godtgjørelse til vertskommune: Kontor, administrasjon,
økonomi, IT.

14509

Andre overføringer
til kommuner

Kr. 74.000,- overført til Kompetansesenter Sør for overtakelse
av ansvar for tilrettelegging av etter- og videreutdanning i
regionen.

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 (art 19506).

19401, 19505

Bruk av fond

Det som var budsjettert var følgende:
- Balansering av budsjettet ved bruk av disposisjonsfond kr.
117.000,- (hvorav kr. 50.000,- var for utarbeidelse av
veileder, jfr. kommentar vedr. art 12702).
- Tilskudd for administrasjon av Lindesnesfondet kr. 75.000,Posteringer på denne arten er følgende:
- Kulturstipend (bevilgning fra Lindesnesfondet) kr.
100.000,- Tilskudd adm. av Lindesnesfondet kr. 75.000,- Bruk av disposisjonsfondet for balansering av regnskapet
med kr. 122.146,- (mot budsjettert 117.000,-).

Oppsummert viser regnskapet for Lindesnesregionen et resultat som er ca. kr 5.000,- svakere enn
budsjettert. I tillegg kommer forsinket kostnad vedr. drift/support av regionens nettsider med ca. kr.
30.000,-. Dette gir til sammen et overforbruk på ca. kr. 35.000,-. De viktigste grunnene til overforbruket
er økte pensjonsavsetninger, sporadiske, ubudsjetterte kostnader, og forsinket virkning av
bemanningsreduksjon.
Lindesnesregionen samhandlingskoordinator
Art(er)

Beskrivelse

Kommentar

10100 - 10990
+ 12702

Lønn og
lønnsrelaterte
kostnader

I forbindelse med endringer i bemanningen i stillingen som
samhandlingskoordinator ble det budsjetter med kjøp av
tjenestene i stedet for direkte lønnskostnader. Imidlertid ble
disse kostnadene likevel ført over lønnsbudsjettet. Samtidig
ble det i praksis en ytterligere kostnadsreduksjon, slik at det er
en budsjettmessig innsparing for disse postene på ca. kr.
130.000,-.

11150 - 11405

Diverse mindre
driftsutgifter

Postene må sees i sammenheng. Totalt var budsjettet på kr.
3.000,-, forbruket var kr. 5.067,-.

11500

Kursutgifter

Her er et ubudsjettert forbruk på ca. kr. 10.000,-. Dette gjelder
i hovedsak oppholdsutgifter vedr. konferanser ell. i
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Art(er)

Beskrivelse

Kommentar
sammenheng med Samhandlingsreformen.

12709
+ 19401 19506

Konsulenttjenester

Det pågår flere prosjekter i regionen; jfr. sak behandlet i
Lindesnesrådet 14.10.15: LR-30/2015 – Regional helsesatsing –
budsjettregulering 2015. Dette er prosjekter
Lindesnesregionen delfinansierer og utgiftsfører som
konsulenttjenester. Betaling av kostnadene ved prosjektene
skjer ved bruk av avsatte fondsmidler. Disse konti må derfor
sees i sammenheng.

Dersom en holder prosjekt/fondsmidler utenom viser driftsregnskapet for samhandlingskoordinator et
overskudd på ca. 130.000,-. Dette er en innsparing som i hovedsak er avsatt til finansiering av prosjekter
innen området.
Regnskapet for samhandlingskoordinator er vanskelig å lese fordi det er sammenvevd med flere
pågående prosjekter
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet godkjenner regnskap 2015 for Lindesnesregionen og Samhandlingskoordinator.
Vedtaket er fattet under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet.

---*--Lindesnesrådets vedtak:
Lindesnesrådet godkjenner regnskap 2015 for Lindesnesregionen og Samhandlingskoordinator.
Vedtaket er fattet under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet.

LR-13/2016 – ÅRSMELDING FOR LINDESNESREGIONEN 2015
Vedlegg


Årsmelding for Lindesnesregionen 2015

Saken
Det vises til vedlagte årsmelding for Lindesnesregionen 2015.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Lindesnesregionen 2015 godkjennes.

---*--Lindesnesrådets vedtak:
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Årsmelding for Lindesnesregionen 2015 godkjennes.

LR-14/2016 – EVENTUELT
Status maksimalt akseltrykk kommunale veier
Det er fra samferdselsavdelingen i fylkeskommunene etterlyst innmelding av status og behov for
oppgradering av kommunale veier i fht. akseltrykk.
Det var enighet om at Lindesnesregionen skal sørge for en felles innrapportering av status for
kommunene i Lindesnesregionen. Kommunene rapporteres snarest inn til daglig leder som samordner.

Plassering av fylkesmannsembetet
Alf Erik Andersen stilte spørsmål vedr. mulig innspill fra Lindesnesregionen om at plassering av
fylkesmannsembetet i Kristiansand.
Saken ble drøftet. Det var enighet om at det skal utredes en sak som legges fram til behandling i
Lindesnesrådet i løpet av 1. halvår.
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