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LR-18/2016 – Kvalifisering av
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Prosedyren er at Rådmannsutvalget får utkast til saksliste til Lindesnesrådet til gjennomgang med
mulighet til å gi innspill/uttalelser til Lindesnesrådet. Slike innspill/uttalelser framgår evt. i den enkelte
sak.

LR-15/2016 – REFERATSAKER
Vedlegg


Kommunestyrebehandling av sak vedr. vedtektsendring for Lindesnesregionen:
 Audnedal kommunestyre 17.3.16, sak 22/16: Revisjon av vedtektene for Lindesnesregionen.
 Åseral kommunestyre 17.3.16, sak 16/23: Lindesnesregionen - revisjon av vedtektene
 Lindesnes kommunestyre 17.3.16, sak 16/16: Lindesnesregionen - revisjon av vedtekter



Sørlandsrådet (tidl. PSG (Politisk samordningsgruppe Agder 2020)):







Agenda møte 1.4.2016
Notat: Videre oppfølging av nasjonal transportplan 2018-29
Notat: Status for arbeidet med Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK)
Notat: Konsekvenser av å flytte sesjonssenteret fra Kristiansand til Bergen

Felles innspill til Statens vegvesen 14.3.16 for Audnedal, Lindesnes og Mandal: Revisjon av vegliste
for fylkes og kommunale veger Vest-Agder. 2016.

LR-16/2016 – REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 12. FEBRUAR
Vedlegg


Referat fra møtet 12.2.16

Vedtak
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Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte 12.2.2016 godkjennes.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Referat fra møte 12.2.2016 godkjennes.

LR-17/2016 – LRMS – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
Utrykte vedlegg:


Vedtekter for Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS)

Vedlegg





Lindesnesregionens Medisinske senter: Årsmelding 2015
Kommunerevisjon vest - Vest-Agder IKS - brev datert 14.3.16 til Lindesnesrådet: Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet for Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS
LRMS - Uttalelse fra ledelsen vedrørende LRMS sin regnskapsavleggelse for 2015
LRMS - Driftsregnskap og balanse

Saken
I henhold til vedtektene for LRMS skal styret oversende regnskap og årsmelding til Lindesnesrådet.
Vedlagte dokumenter redegjør for saken.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet godkjenner årsmelding og årsregnskap 2015 for Lindesnesregionens Medisinske
Senter.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Lindesnesrådet godkjenner årsmelding og årsregnskap 2015 for Lindesnesregionens Medisinske
Senter.

LR-18/2016 – KVALIFISERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE VOKSNE - PROSJEKTBESKRIVELSE
Uttrykt vedlegg



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

Vedlegg
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Sak behandlet i Lindesnesrådet 11.12.15: LR-43/2015 – Lindesnesregionen - kvalifisering av
minoritetsspråklige - prosjektskisse
Prosjektbeskrivelse: Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i Lindesnesregionen

Bakgrunn
Lindesnesrådet vedtok i sak 43/2015:
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.

En forprosjektgruppe har nå utarbeidet en prosjektbeskrivelse som legges fram til behandling i
Lindesnesrådet. Gruppen har hatt følgende sammensetning.
 Audnedal kommune: kommunalsjef Even Schau (leder)
 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
 Åseral kommune: Integreringskonsulent Herdis Assev
 Marnardal kommune: kommunalsjef Rune Bruskeland
 Lindesnesregionen: daglig leder Dagfinn Lauvsland (sekretær)
Saken
Prosjektbeskrivelsens sammendrag lyder:
Kommunene i Lindesnesregionen vil videreutvikle og styrke arbeidet med kvalifisering av
minoritetsspråklige voksne til utdanning eller arbeid. Dette skal skje i nært samarbeid på tvers av
forvaltningsnivåene. De viktigste aktørene i tillegg til kommunene er NAV og det
fylkeskommunale karrieresenteret.
Prosjektet som foreslås er designet i samarbeid med de nevnte aktørene og retter innsatsen mot
2 hovedområder:
 Personlige ressursgrupper på tvers av fag og forvaltningsnivåene
 Et «Kompetanse- og kommunikasjonsløft»
Personlige ressursgrupper slik de foreslås innebærer en forsterket oppfølging av den enkelte som
skal kvalifiseres. Ressursgrupper skal være bredt sammensatt på tvers av forvaltningsnivåene og
ha den enkeltes behov og muligheter i fokus. Målsettingen er å benytte og avklare mulighetene
som finnes. I tillegg håndtere og bruke det handlingsrommet som endringene i reglene og
lovverket gir rom for.
Kompetanse- og kommunikasjonsløftet innebærer en komplett kartlegging av alle mulige
kvalifiseringsløp, nettverksbygging mellom alle aktører på tvers av avdelinger og
forvaltningsnivåer, og en planmessig styrking av kompetansen til disse.
Det foreslås et 3-årig prosjekt der prosjektleder (100 % stilling) foreslås tilknyttet et allerede
eksisterende interkommunalt samarbeid med relevant fagmiljø. En slik tilknytning foreslås for å
gi raskere effekt av prosjektet, redusert sårbarhet, og bedre muligheter for å ta vare på
opparbeidet kompetanse fra prosjektet.
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Prosjektbudsjettet har en ramme over 3 år på i overkant av 9 mill. Av dette er snaut 4 mill.
egeninnsats over de ordinære kommunale budsjettene. Det er søkt IMDi og Fylkesmannen om
hhv. 2,7 mill. og 1,2 mill.
For detaljert informasjon om prosjektet vises det til vedleggene.
Ved behandling av saken i Lindesnesrådet vil leder av Forprosjektgruppa Even Schau delta for å orientere
og svare på spørsmål.
Vurdering
Det er viktig at kommunene lykkes i sitt arbeid med en best mulig kvalifisering av minoritetsspråklige.
Forprosjektgruppa har i prosjektplanen kommet med et forslag til hvordan en kan styrke kommunene på
dette området.
Utover stor egeninnsats fra de involverte kommuner og øvrige aktører, er det ønskelig å engasjere en
prosjektleder. Dersom prosjektet skal realiseres i full skala trengs det en tilleggsfinansiering på minimum
5 mill. for prosjektperioden. Søknadene om prosjektstøtte fra IMDi og Fylkesmannen vil trolig gi en viss
uttelling, men det må uten tvil skaffes en god del midler ut over dette. Forprosjektgruppa har pekt på
mulighetene for å benytte deler av kommunenes integreringstilskudd.
Fra statlig hold er det sterk fokus på integrerings- og kvalifiseringstiltak, og det er vel ikke utenkelig at det
vil være flere mulige finansieringskilder for delfinansiering av et prosjekt som beskrevet. Imidlertid vil det
være et ganske tidkrevende arbeid å undersøke hvilke støttemuligheter som finnes, utarbeide søknader
og deretter avvente svar på disse. I mellomtiden går tiden, og det er viktig å komme i gang så raskt som
mulig. Dersom en startet prosjektet med en grunnfinansiering hentet fra kommunenes
integreringstilskudd, så kunne prosjektleder/prosjektgruppe ha som en av sine oppgaver å arbeide for å
skaffe ekstern finansiering. Dersom dette lyktes kunne finansiering via integreringstilskuddene reduseres
tilsvarende.
Når det gjelder praktisk organisering mener Forprosjektgruppa at det er hensiktsmessig med en egen
prosjektorganisasjon, men samtidig også å knytte prosjektet til et eksisterende fagmiljø. I
Prosjektbeskrivelsen nevnes Kompetansesenter Sør som et aktuelt fagmiljø.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
A. Lindesnesrådet er positive til at prosjektet Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i
Lindesnesregionen gjennomføres, og oppfordrer kommunen i regionen til å delta i prosjektet
med personell og sin andel av prosjektfinansiering i henhold til kommunens folketall.
B. Forutsatt at kommunene er positive til deltakelse i prosjektet som beskrevet i «A» bes
forprosjektgruppa avklare mulighetene for en organisatorisk tilknytning for prosjektet hos
Kompetansesenter Sør.
Videre bes forprosjektgruppa om å foreslå en praktisk planlegging av prosjektet med tanke på
oppstart høsten 2016, herunder engasjering av prosjektleder.
C. Rådmannsutvalget bes oppnevne de kommunale deltakerne i prosjektets styringsgruppe.
---*--Rådmannsutvalget drøftet saken og forslag til vedtak i møte 6.4. Rådmannsutvalget gir følgende
innspill/uttalelse:
Saken bør utsettes og tentativt behandles høsten 2016. Innen den tid ønsker Rådmannsutvalget
 En nærmere presentasjons av prosjektet gitt av representanter for forprosjektet.
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En avklaring av de økonomiske forholdene, og synkronisering med de ordinære
kommunale budsjettprosessene.
Presisering av målgruppe.
---*---

Leder av Forprosjektgruppa; Kommunalsjef Even Schau deltar i møtet og orienterer om
prosjektbeskrivelsen og svarer på spørsmål.

---*--Even Schau orienterte og svarte på spørsmål.
Saken ble drøftet.
Janne Fardal Kristoffersen foreslo følgende:
Saken bør utsettes og tentativt behandles juni 2016. Innen den tid ønsker Lindesnesrådet
 En nærmere presentasjons av prosjektet gitt av representanter for forprosjektet.
 En avklaring av de økonomiske forholdene, og synkronisering med de ordinære
kommunale budsjettprosessene.
 Presisering av målgruppe.

Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Saken bør utsettes og tentativt behandles juni 2016. Innen den tid ønsker Lindesnesrådet
 En nærmere presentasjons av prosjektet gitt av representanter for forprosjektet.
 En avklaring av de økonomiske forholdene, og synkronisering med de ordinære
kommunale budsjettprosessene.
 Presisering av målgruppe.

LR-19/2016 – REGIONALE KULTURSTIPEND – FINANSIERING/VIDEREFØRING
Vedlegg



Sak behandlet av Lindesnesrådet i møte 11.12.15: LR-49/2015 – Regionale kulturstipend –
finansiering/videreføring
Regionalt kulturnettverks tilbakemelding på Lindesnesrådets anmodning i sak 49/2015.

Saken
Lindesnesrådet vedtok i sak 49/2015:
Kulturnettverket bes om å evaluere ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen,
samt vurdere/foreslå alternativ finansiering ved en evt. videreføring.
Regional kulturnettverka har i sin tilbakemelding argumenter for viktigheten av tiltaket, og foreslår
oppsummert følgende:
Stipendenes næringsfunksjon bes legges vekt på, og dagens ordning med finansiering foreslåes
videreført. Alternativt en midlertidig videreføring som i dag, i påvente av mer avklaring
vedrørende pågående kommunereform.
Det vises til Kulturnettverkets utredning (vedlagt) for nærmere informasjon/begrunnelse.
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Vurdering
Kulturnettverket foreslår videreført finansiering som tidligere, altså ved bevilgninger fra
Lindesnesfondet. Fondsstyret har tidligere fattet følgende vedtak:
Det kan ikke påregnes ytterligere bevilgninger fra Lindesnesfondet til regionale kulturstipend.
Det foreligger altså ikke et reelt forslag til alternativ finansiering av stipendene.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen legges ned.

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Ordningen med regionale kulturstipend I Lindesnesregionen legges ned.

LR-20/2016 – ORIENTERING - FORSLAG OM NY REVISJONSENHET
Vedlegg


Utredningsrapport: Sør-vest revisjon SA - et naturlig førstevalg for fremtidens kommuner.



Sak behandlet 30.3.16 i Representantskapet for Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS: Ny
revisjonsenhet – sammenslåing av Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS og Rogaland Revisjon
IKS.

Saken
Representantskapet for Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS vedtok 30.3.16 følgende:
Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene fatter følgende vedtak innen utløpet av mai:
1. Kommunestyret slutter seg til etablering av ny revisjonsenhet med prinsipper som vist i utkast
til vedtekter, stiftelsesdokument og åpningsbalanse.
2. Samvirkeforetak velges som selskapsform.
3. Representantskapet delegeres myndighet til å nedsette 2 medlemmer fra
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS til et interimsstyre bestående av 2 medlemmer fra
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS og 3 medlemmer fra Rogaland Revisjon IKS.
Interimsstyret gis ansvaret for å etablere foretaket, utforme vedtekter og ansette ny daglig
leder. Valget foretas av representantskapene etter innstilling fra en valgkomite.
4. Kommunestyret vedtar å oppløse dagens interkommunale revisjonsselskap.
5. Kontorkommunen påtar seg ansvar for å fordele fremtidig pensjonsforpliktelse på dagens
eiere.
Representantskapet i Rogaland Revisjon IKS vil behandle saken 26. april.
For informasjon om saken for øvrig vises det til vedlegg.
Revisjonssjef Irene Loka i Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS er invitert for å orientere
Lindesnesrådet vedr. saken og svare på spørsmål.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

---*--Irene Loka orienterte og svarte på spørsmål.
Lindesnesrådet vedtok deretter følgende:
Orienteringen tas til etterretning.

LR-21/2016 – INNSPILL TIL REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG
Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 9.3.2016: Innspill til revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg

Saken
Vest-Agder fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkesveg beskriver satsingsområder og konkrete
prosjekter som søkes løst i løpet av en fireårsperiode. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel,
areal og miljø fattet 9.mars vedtak om at Handlingsprogram for fylkesveg skal revideres, for å få på plass
et nytt Handlingsprogram for perioden 2018 til 2021. Det er ønskelig at alle kommuner og regionråd i
fylket får anledning til å komme med innspill til prosjekter som ønskes gjennomført i deres område.
Kommuner og regionråd oppfordres til å oversende en prioritert liste over de mest aktuelle
investeringstiltakene som ønskes løst via Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021.
Innspillene til Fylkeskommunen skal «leveres» slik:
A. Mindre prosjekter internt i en kommune som har realistisk kostnadsramme opp til 5 mill. kr. kan
kommunen selv spille direkte inn til VAF. Dette gjelder eksempelvis etablering av fartsdumper,
utbedring av busstopp og liknende.
B. Kommuneovergripende prosjekter, og prosjekter med kostnadsramme over 5 mill. kr skal i tillegg
vurderes i det aktuelle regionråd, og føres opp i en samlet prioriteringsliste eller tilsvarende, for
regionen.
Frist for å komme med innspill er satt til 20. oktober 2016.
For nærmere opplysninger om prosessen mv. vises det til vedlegg.
Regionen har etablert en Arbeidsgruppe for vegpakke Lindesnesregionen. Det er naturlig at den kommer
med et forslag til prioritering overfor Lindesnesrådet.
Det er fastsatt møter i Lindesnesrådet 9.9 og 21.10. En må forutsette at det er tilstrekkelig at
Lindesnesrådet fatter sitt vedtak vedr. prioritering i oktobermøtet.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunene bes innen utgangen av august oversende sine forslag av type «B» til
Lindesnesregionen.
2. Arbeidsgruppe for vegpakke Lindesnesregionen bes foreslå en prioritering av tiltakene overfor
Lindesnesrådet til behandling i Rådets oktobermøte.
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---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
1. Kommunene bes innen utgangen av august oversende sine forslag av type «B» til
Lindesnesregionen.
2. Arbeidsgruppe for vegpakke Lindesnesregionen bes foreslå en prioritering av tiltakene overfor
Lindesnesrådet til behandling i Rådets oktobermøte.

LR-22/2016 – HØRING: GRUNNLAG FOR NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029
Nettreferanser


Forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029:
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag

Vedlegg


Brev fra Vest-Agder fylkeskommune 14.3.16 til kommuner og regionråd i Vest-Agder: Grunnlag for
Nasjonal transportplan 2018-2029. Regional høringsprosess.




Vedlegg: Brev 29.2.16 fra Styringsgruppen for Nasjonal transportplan: Grunnlag for Nasjonal
transportplan 2018-2029: høring.

Notat til Sørlandsrådet 17.3.16: Videre oppfølging av Nasjonal transportplan 2018-29

Saken
Transportetatene Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har sammen laget et felles
plangrunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Fylkeskommunene og de største kommunene
er invitert til å komme med uttalelser, men også andre har anledning til å komme med sine uttalelser.
Sørlandsrådet ønsker at det skal avgis en felles uttalelse fra fylkeskommunene i Agder, og hadde i sitt
møte 1.4 til behandling sak vedr. dette. Som grunnlag for Sørlandsrådets behandling av saken var det
utarbeidet et kortfattet notat som oppsummerer plangrunnlaget og kommenterer dette ut fra Agders
behov. Notatet er vedlagt.
Vest-Agder fylkeskommune legger opp til at Fylkestinget kan behandle saken i sitt møte 21. – 22. juni, og
ber om at evt. innspill fra kommunene / regionrådene sendes Fylkeskommunen innen 6. mai.
Vurdering
Plangrunnlaget fra transportetatene er på 334 sider, og det sier seg selv at det er et svært omfattende
arbeid å avgi en gjennomarbeidet høringsuttalelse til dette. For å makte det kreves inngående kjennskap
til saksområdet og tilstrekkelig administrativ kapasitet og politisk gjennomslagskraft. En samordning av
ressursene slik Sørlandstinget/fylkeskommunene legger opp til må være en fornuftig tilnærming.
Sett fra Lindesnesregionens ståsted er det imidlertid noen tiltak av særlig interesse for regionen som det
kan være nyttig å gjenta overfor Fylkeskommunen når saken nå skal forberedes for behandling i
Fylkestinget. Derfor legges saken fram for Lindesnesrådet til behandling.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
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Lindesnesrådet støtter planene om å avgi en felles høringsuttalelse fra Vest-Agder/Agder og gir
følgende innspill til utarbeidelse av denne:
Spesifikt for Lindesnesregionen:
A. Det er viktig at det bevilges tilstrekkelig med midler til å ta igjen etterslep på vedlikehold av
fylkesveier i regionen.
B. For å tilrettelegge for økt transport av gods på bane på strekningen Kristiansand – Stavanger
trengs det tilrettelegging i form av flere/lengre krysningsspor.
Viktig for landsdelen, men også for Lindesnesregionen:
C. Innfartsveiene til Kristiansand bør prioriteres. Dersom det må prioriteres mellom aktuelle
tiltak anses utbygging av Gartnerløkka viktigere enn ny tilførselsvei til Kjevik.
D. Sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi et miljøvennlig og godt
transportalternativ fra vår region til by- og vekstområdene i Telemark og Vestfold.
E. Det er viktig med fortsatt satsing på og videreutvikling av Kristiansand Lufthavn, Kjevik som
nasjonal og internasjonal flyplass.

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok følgende
Lindesnesrådet støtter planene om å avgi en felles høringsuttalelse fra Vest-Agder/Agder og gir
følgende innspill til utarbeidelse av denne:
Spesifikt for Lindesnesregionen:
A. Det er viktig at det bevilges tilstrekkelig med midler til å ta igjen etterslep på vedlikehold av
fylkesveier i regionen.
B. For å tilrettelegge for økt transport av gods på bane på strekningen Kristiansand – Stavanger
trengs det tilrettelegging i form av flere/lengre krysningsspor.
C. Audnedal stasjon må oppgraderes.
Viktig for landsdelen, men også for Lindesnesregionen:
D. Innfartsveiene til Kristiansand bør prioriteres.
E. Sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi et miljøvennlig og godt
transportalternativ fra vår region til by- og vekstområdene i Telemark og Vestfold.
F. Det er viktig med fortsatt satsing på og videreutvikling av Kristiansand Lufthavn, Kjevik som
nasjonal og internasjonal flyplass.

LR-23/2016 – INNSPILL TIL NY STRATEGI FOR UIA - VISJON OG SATSINGER
Nettreferanser


Universitetet i Agder:
 Strategiprosess for Universitetet i Agder: http://www.uia.no/om-uia/strategiprosess
 Høringsnotat - Visjon og satsinger: http://www.uia.no/omuia/strategiprosess/hoeringsnotat-visjon-og-satsinger

Vedlegg


Epost 17.3.16 fra Universitetet i Agder: Ny strategi for UiA - visjon og satsinger
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Vedlegg: Høringsnotat UiAs strategi 2016-2020. Versjon 15.3.2016.

Saken
I epost 17.3 inviterer Universitetet i Agder (UiA) eksterne samarbeidspartnere og interesserte til å bidra i
strategiprosessen. Fristen for innspill er satt til 6.4, men fra UiA er det opplyst at også evt. innspill vedtatt
i Lindesnesrådets møte 15.4 vil bli medtatt i prosessen.
UiA gjør i eposten 17.3 oppmerksom på at det vil bli en høring av utkast til hele strategien for UiA 2016 –
2020. Dette utkastet til strategi legges fram i slutten av mai med høringsfrist 8. juni.
Vurdering
Strategiprosessen ved UiA er omfattende og har pågått en periode. Bl.a. er det i løpet av februar og mars
gjennomført 4 strategiseminarer. Referater fra disse seminarene og andre relevante dokumenter finnes
på nettsidene angitt.
Det sier seg selv at det vil være vanskelig for kommunene/kommuneregionene å avgi komplette og
gjennomarbeide innspill til prosessen slik den er lagt opp i forhold til innhold og frister. Det er kanskje
heller ikke så relevant; en strategi som er god for UiA/studentene/landsdelen, er nok i de fleste
henseender også god for Lindesnesregionen og studentene derfra.
UiA er svært viktig for landsdelen, og kommunene har bidratt ved etableringen, og bidrar fortløpende til
utviklingen av universitetet, bl.a. gjennom betydelige økonomiske bidrag kanalisert gjennom Sørlandets
kompetansefond.
Når regionen/kommunene nå inviteres til å gi innspill til visjon og satsinger vil det være i form av
understrekning av viktige anliggender for kommunene i Lindesnesregionen. Innspillene er ikke direkte til
formuleringer av visjoner eller satsinger, men snarere en huskeliste for på hvilke områder vi trenger UiA
som medspiller og ressurs.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet vil gi følgende innspill til UiAs strategiprosess:
A. Studietilbudet skal så godt som mulig kapasitetsmessig og faglig tilpasses regionens behov
for kvalifisert arbeidskraft. Dette innebærer løpende proaktiv dialog med private og offentlige
arbeidsgivere med tanke på best mulig å kunne forutse behovene.
B. Det skal tilrettelegges for best mulig fleksibilitet ved gjennomføring av studier slik som f.eks.
desentrale studiesteder, studier i kombinasjon med jobb, nettbaserte ordninger, mv.
Universitetet skal ha en proaktiv rolle overfor kommunen i så måte.
C. Det er ønskelig at Universitet utvikler spisskompetanse og kan bistå kommunene faglig i
forhold til særlig utfordrende fagområder. Et eksempel på dette er kompetanse i forhold til
«Eldrebølgen» (organisering, teknologi, kapasitet).
D. UiA som desentralisert aktør og ressurs som kommer ut og samarbeider om utvikling
sammen med regionen, kommuner, næringer og tjenesteområder opp mot regionale
satsinger og mål som i Agder 2020.
E. Være aktiv følgeforsker på viktige tjenesteområder for økt kompetanse og raskere
kvalitetsøkning.
F. Være en aktiv partner i hele utdannings og kvalifiseringskjeden fra barnehage til
voksenopplæring.

Side 11 av 14

(Vedr. pkt. D - F: jfr. studietur i regi av Fylkesmannen november 2015 til Toronto med deltakere
fra kommunene og UiA.)

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Lindesnesrådet vil gi følgende innspill til UiAs strategiprosess:
Studietilbudet skal så godt som mulig kapasitetsmessig og faglig tilpasses regionens behov for
kvalifisert arbeidskraft. Dette innebærer løpende proaktiv dialog med private og offentlige
arbeidsgivere med tanke på best mulig å kunne forutse behovene.
A. Det skal tilrettelegges for best mulig fleksibilitet ved gjennomføring av studier slik som f.eks.
desentrale studiesteder, studier i kombinasjon med jobb, nettbaserte ordninger, mv.
Universitetet skal ha en proaktiv rolle overfor kommunen i så måte.
B. Det er ønskelig at Universitet utvikler spisskompetanse og kan bistå kommunene faglig i
forhold til særlig utfordrende fagområder. Et eksempel på dette er kompetanse i forhold til
«Eldrebølgen» (organisering, teknologi, kapasitet).
C. UiA som desentralisert aktør og ressurs som kommer ut og samarbeider om utvikling
sammen med regionen, kommuner, næringer og tjenesteområder opp mot regionale
satsinger og mål som i Agder 2020.
D. Være aktiv følgeforsker på viktige tjenesteområder for økt kompetanse og raskere
kvalitetsøkning.
E. Være en aktiv partner i hele utdannings og kvalifiseringskjeden fra barnehage til
voksenopplæring.
(Vedr. pkt. D - F: jfr. studietur i regi av Fylkesmannen november 2015 til Toronto med deltakere
fra kommunene og UiA.)

LR-24/2016 – HØRING: FORSKRIFT OM KLAGEORDNING … POLITI- OG LENSMANNSETATEN
Nettreferanser




Regjeringen: Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse
av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-klageordning-for-berortekommuner-i-forbindelse-med-fastsettelse-av-ny-tjenestestedsstruktur-i-politi--oglensmannsetaten/id2471293/
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag

Vedlegg


Justis- og beredskapsdepartementet: Høring – forslag til forskrift om klageordning for berørte
kommuner i forbindelse med tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten.

Saken
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om klageordning for berørte
kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten.
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Bakgrunnen for forslaget fremgår av Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i
hverdagen – nærpolitireformen) og Innst. 306 S (2014-2015). Stortinget behandlet saken 10. juni 2015.
Kommunene er blant høringsinstansene. Høringsfristen er 29.4.16.
Vurdering
Klageordningen er aktuell å benytte i tilfeller der Politidirektoratet har bestemt endring av
tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans.
Det er i henhold til forslaget §1 «den eller de kommuner som blir direkte berørt» som gis anledning til å
klage. Imidlertid ser en at det i forhold til innstillingens formulering «Alle berørte kommuner skal kunne
klage …» er foretatt en verbal tilstramming. Om dette er en bevisst innsnevring av klagemuligheten eller
ikke er ikke så lett å si. Uansett er tjenestestedstrukturen for politi- og lensmannsetaten så viktig for
kommunene at klageordningen i forhold til endringer bør være vides mulig.
Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet avgir følgende uttalelse til forslag til forskrift om klageordning for berørte
kommuner i forbindelse med tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten:
§1 endres fra
«Beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller
politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av den eller de
kommunene som vil bli direkte berørt av endringen.»
til
«Beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller
politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av kommuner
som vil bli direkte eller indirekte berørt av endringen.»

---*--Lindesnesrådet vedtok følgende:
Lindesnesrådet avgir følgende uttalelse til forslag til forskrift om klageordning for berørte
kommuner i forbindelse med tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten:
§1 endres fra
«Beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller
politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av den eller de
kommunene som vil bli direkte berørt av endringen.»
til
«Beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller
politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av kommuner
som vil bli direkte eller indirekte berørt av endringen.»
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LR-25/2016 – EVENTUELT
Lindesnesrådets funksjon og format
Vidar Tjelland tok opp spørsmålet vedr. mulig endring/forbedring av møtene i Lindesnesrådet.
Lindesnesrådet ber daglig leder om å i samarbeid med Rådets leder/nestleder utrede saken til
behandling i neste møte i Lindesnesrådet.

Ansattes representasjon i Lindesnesrådet
Inga Fjeldsgaard tok opp spørsmålet vedr. ansattes representasjon.
---*--Det ble informert om at dette er vurdert i 2015. Dokumenter vedr. dette refereres i neste møte i
Lindesnesrådet.
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