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Innledning

Innhold

Det regionale samarbeidet i Lister foregår på mange nivå og etter mange akser.
Bredden, omfangen og variasjonen er stor, og initiativet til dette samarbeidet
kommer fra både privat og offentlig sektor. Vi registrerer at økt samhandling
i regionen gir større gjennomføringskraft både i forhold til næringsutvikling og
for å utvikle gode tjenestetilbud for innbyggerne våre.
Listerrådet er det politiske verktøyet for Listerregionen, og den primære oppgaven
til rådet er å foreslå aktiviteter og tiltak som kan samle regionen innad og gjøre
oss mer slagkraftige utad.
Lister Nyskaping, Lister Kompetanse og Region Lister er opprettet for å styrke
utviklingen av regionens næringsliv, kompetanse og omdømme. Lister PPT og
Lister Barnevern er opprettet for å få et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne
innen disse feltene.
I regionen er det også en stor prosjekt- og utviklingsaktivitet som gir oss verdifulle
erfaringer og ny kunnskap. Helsenettverk Lister er et godt eksempel på en
offensiv tilnærming til nye krav og muligheter som samhandlingsreformen legger
opp til. Gjennom dette prosjektet skaffer vi oss ny kunnskap om hvordan vi kan
møte fremtidens helseutfordringer på en best mulig måte. Når vi vet at mellom
30 og 40% av kommunenes budsjetter går med til helse og sosialutgifter og at
presset på denne sektoren stadig blir sterkere, er det viktig å stimulere til
innovasjon og nytenkning.
Lister utmerker seg som storprodusent av fornybar energi og som kraftknutepunkt til kontinentet. Listerrådet arbeider målrettet for å utvikle regionen
som en attraktiv tilbyder av grønn energi til markeder på begge sider av
Skagerrak.
Gjennom Listerpakken har regionen fått et helt nytt vegsystem. Kommunikasjon
står høyt på sakslisten, men ikke bare i form av vegtrafikk. Utbygging av
elektronisk båndkapasitet, forsyningslinjer for kraft, togtilbud langs Sørlandsbanen og havneforhold er andre tema av stor felles interesse.
Målet om å fremstå som en attraktiv og godt integrert bo- og arbeidsmarkedsregion innebærer et tydelig fokus på det interkommunale samarbeidet. For
å bli mer attraktive for innbyggerne i Lister må regionens myndigheter, næringsliv
og frivillige organisasjoner sammen utvikle felles mål og vise vilje til å samarbeide
for å øke regionens gjennomføringskraft.
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Listerrådet

Fagkomiteer
Listerrådet har tre fagkomiteer som møtes etter behov. Disse har følgende sammensetning:
Næring og
konkurranseevne

Listerrådet er et interkommunalt samarbeid for de seks vestligste kommunene i Vest-Agder,
nemlig Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord og Farsund. Rådet er organisert
etter kommunelovens § 27 og er det øverste koordinerende samarbeidsorganet i regionen.
Det er ikke en egen juridisk enhet eller selskap.

Farsund	Ordfører Stein A. Ytterdal (Ap)
Varaordfører Magne Havaas (KrF)
Rådmann August Salvesen
Flekkefjord	Ordfører Reidar Gausdal (V)
Varaordfører Kåre Mathiassen (H)
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim
Hægebostad	Ordfører John Fidjeland (KrF)
Varaordfører Olav Arner Orthe (Bygdeliste)
Rådmann Ivan Sagebakken
Kvinesdal	Ordfører Odd Omland (Ap) – leder i Listerrådet
Varaordfører Per S. Kvinlaug (KrF)
Rådmann Camilla B Dunsæd
Lyngdal	Ordfører Ingunn Foss (H)
Kommunestyrerepresentant Bjørg Eide (KrF)
Rådmann Evy-Anni Evensen
Sirdal	Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (S) – nestleder i Listerrådet
Varaordfører Egil Netland (KrF)
Rådmann Kjell Arvid Berland
Vest-Agder fylkeskommune

Fylkestingsrepresentant Svein Bringsjord (H)
Leder av strategi- og utviklingsenheten Kenneth Andresen

Arbeidsutvalget og rådmannsutvalget
De seks ordførerne i Listerrådet har et eget utvalg kalt arbeidsutvalget. Dette ledes av
Odd Omland. Camilla B Dunsæd leder rådmannsutvalget i Lister i denne perioden, valg av
leder følger valg av politisk leder. Begge utvalg arrangerer egne møter.
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Kommunikasjon og
transport

Stein A. Ytterdal (leder)	Ingunn Foss (leder)	John Fidjeland (leder)
Odd Omland (nestleder)	Reidar Gausdal (nestleder)	Egil Netland (nestleder)
Evy-Anni Evensen	Olav Arner Orthe	Kåre Mathiassen
Svein Bringsjord
Magne Havaas
Per Sverre Kvinlaug
Thor Jørgen Tjørhom	Kjell Arvid Berland	August Salvesen
Tone Marie Nybø Solheim
Camilla Dunsæd	Bjørg Eide
Ivan Sagebakken

Listerrådet har 20 medlemmer og er sammensatt på denne måten:
•	To folkevalgte fra hver kommune, inkludert ordfører
•	Rådmann fra hver kommune
•	Et medlem politisk valgt fra fylkestinget
•	Et medlem oppnevnt fra administrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune
Folkevalgte fra kommunene har stemmerett. De øvrige medlemmene har kun tale- og
forslagsrett. I valgperioden 2007-2011 ledes Listerrådet av Odd Omland. Thor Jørgen Tjørhom
er nestleder. Oversikten nedenfor viser den komplette sammensetninga.

Skole, helse og
kultur

”
“

Sekretariatet

Administrasjonen i Listerrådet omfatter 1 årsverk, daglig leder. Sekretariatet har noe
kontorfaglig ressurs.
Daglig leder har ansvaret for at oppgaver utføres i overensstemmelse med vedtak fattet i
Listerrådet og arbeidsutvalget. Daglig leder er sekretær for
Samarbeidet i Listerregionen
Arbeidsutvalget og Rådmannsutvalget. Daglig leder har videre
er i tillegg organisert
sekretariatsansvaret for Listerfondet, og er web-ansvarlig for
gjennom ”Administrative
Listerrådets hjemmeside www.lister.no
Nettverk”
Fra september 2010 er også prosjektleder for ”Lister klima og miljø”
lokalisert til sekretariatet.
Kontoradresse er Kvinesdal rådhus.

Administrative nettverk
Samarbeidet i Listerregionen er i tillegg organisert gjennom ”Administrative Nettverk” der
ledere for ulike fagområder i kommunene møtes jevnlig for å utveksle og utvikle samarbeidet
dem i mellom.
Helsenettverket
Skolesjefsnettverket
Kultursjefsnettverket

Barnehageledernettverket
Personalsjefsnettverket
Næringsansvarlig – nettverk
Teknisk nettverk (byggesak)

Prosjekt
Initiativ til ulike prosjektarbeid (utviklings- og/el. samhandlingsarbeid) blir i de fleste
tilfellene tatt av enkeltkommuner/faglig samarbeid eller i disse nettverkene.
Det er da naturlig at nettverket fungerer som styringsgruppe for prosjektet, som i slike
situasjoner blir utvidet med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Etablerte selskaper og interkommunale samarbeid
Lister Kompetanse
Lister Friluftsråd
Skjærgårdsparken
Listerfondet
RegionLister BA

Lister Nyskaping
Lister Barnevern
PPT Lister
Lister Pedagogiske Senter
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Listerrådets beretning for 2010.

Regionperspektivet er fremtredende i høringssvara, at den enkelte kommune må innse at
det er viktigere at en tjeneste blir plassert i regionen enn at den blir plassert i den aktuelle
kommunen.
Kommunene ser verdien av å bygge fagmiljø. Hægebostad og Sirdal understreker at dette
er både viktig og mulig i mindre kommuner.

Viktige prosesser og resultat i 2010
I det følgende blir det gitt en kort orientering om aktiviteten i noen av de mest sentrale
samhandlingsaktivitetene i Lister. En mer utfyllende orientering finnes på vår hjemmeside
www.lister.no

I perioden 28.09.10-16.12.10 var temaet til behandling i de respektive kommunestyrene.

Kort sammenfatting av resultat fra høringa
Alle kommunene ser på samarbeidet i Lister som en mulighet til å yte
bedre og mer kostnadseffektive tjenester til sine innbyggere. Gjennom
samarbeidet i Listerrådet mener kommunene at de bedre kan utnytte
felles kompetanse, bygge sterkere og mer robuste fagmiljø og bedre
rekruttering til stillinger i kommunen. Listerrådet styrker regionen
utad og er et virkemiddel for utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

”
“

Alle kommunene ser på
samarbeidet i Lister som en
mulighet til å yte bedre
og mer kostnadseffektive
tjenester...

Flere kommuner signaliserer at samarbeid om ulike tema må forankres godt lokalt før utredning og oppstart. De folkevalgte opplever at det er vanskelig å holde seg oppdatert om hvilke
samarbeid/prosjekt som kommunen er med i, og status for disse. Jevnlig rapportering og
evalueringer etterlyses. På den måten kan positive resultat fra samarbeidet synliggjøres.
De fleste høringsuttalelsene foreslår eller stiller spørsmål ved om antall medlemmer i
Lister¬rådet bør utvides. Enten ved at opposisjonen er representert eller ved utvalgsledere.
Fire kommuner nevner også Listerting eller årlige møter mellom formannskap og eventuelt
hovedutvalg som nyttige virkemiddel.
Temaet informasjon utpeker seg i alle høringssvar. Særlig Lyngdal og Kvinesdal peker på
hvor viktig dette er for å forankre og styrke Listerrådet lokalt i kommunene. Ulike former for
informasjon retta mot forskjellige målgrupper etterlyses.

At brukeren skal oppleve god kvalitet på tjenesten er det viktigste
prinsippet ved lokalisering. Enkelte tjenester opplever kommunene at
de er for små til å løse på en god måte aleine. I høringa kommer det
fram at samarbeid da kan heve kvaliteten. En del tjenester krever
imidlertid større grad av nærhet og fysisk tilgjengelighet for brukerne.
Slike tjenester må fortsatt være desentraliserte i hver kommune.

Ulike former for informasjon
retta mot forskjellige
målgrupper etterlyses.

Samarbeid om Lister (SOL)
For å styrke og utvikle samarbeidet i Lister, ble det i januar 2010 arrangert et seminar der
samtlige formannskap og rådmenn var tilstede. I tillegg var fylkeskommune og
fylkesmann i Vest-Agder representert. Rådmannsutvalget oppsummerte hovedpunktene fra
seminaret i et dokument. Listerrådet vedtok 10.05.10 å sende dette dokumentet på høring i
medlems-kommunene før saka skal til 2. gangs behandling i rådet.

”
“

Kommunene mener at det er viktig å sikre lokale diskusjoner og initiativ. Samtidig må
Listerrådet søke å unngå sterke lokaliseringsdebatter. Flere trekker fram at fleksibilitet
i samarbeidet er positivt, at ikke alle medlemmer trenger å være med
på alle initiativ.

Videre prosess 2011:
Arbeidet med å videreutvikle Listersamarbeidet vil i 2011 innrettes mot følgende hovedpunkt:
•	Behov for en tydeligere formalisering av den kommunale nettverksstrukturen i Lister
•	Behov for å utvikle et mandat for de enkelte nettverkene
•	Behov for å avklare hvilke strategier for prioritering vi skal jobbe etter
•	Behov for å se nærmere på vedtektene til Listerrådet

Helsenettverk Lister
Helsenettverk Lister søkte våren 2009 Fylkesmannen i Vest-Agder om midler til prosjektet
”Nettverks¬samhandling innen helse- og omsorg i Listerregionen” (heretter kalt
Samhandlings¬prosjektet), og fikk tildelt 250 000 kroner, til det som helsenettverket har valgt
å betegne som prosjektets fase 1. I 2010 ble det søkt om ytterligere midler til en fase 2 av
prosjektet og helsenettverket ble da tildelt 300 000 kroner. Disse midlene har i stor grad blitt
brukt til å dekke lønnsutgifter til prosjektkoordinator i 50-60 % stilling.
Samhandlingsprosjektet har som formål å styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene, og mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Gjennom Samhandlingsprosjektet ønsker Helsenettverk Lister å nå følgende mål:
•	Kartlegge og tilrettelegge for aktuelle samhandlingsområder
•	Vurdere økt bruk av teknologi innen helse- og omsorgstjenestene
•	Utvikle samhandlingen mellom 1. og 2. linje tjenesten. Vurdere1 ½ linje tjeneste
•	Samhandling mellom kommunene om felles kompetanseheving i regionen

Flere høringssvar diskuterer hvordan kommunestyrene bedre kan følge opp interkommunale
samarbeid. Jevnlig behandling i kommunens årsrapport eller i halvårlige rapporter fra
samarbeidsområdene er konkrete forslag.
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“

Siden oppstarten av Helsenettverk Lister har Samhandlingsprosjektet generert en rekke
nye prosjektinitiativ og per januar 2011 er prosjektporteføljen til helsenettverket på 4,535 000
kroner. Aktiviteten er stor og det er ansatt 10 personer i de ulike prosjektene, til sammen
7 årsverk. Helsenettverk Lister er styringsgruppe for disse prosjekSiden oppstarten av
tene. I tillegg har Lyngdal kommune prosjektansvar for et meldingHelsenettverk Lister har
sløft prosjekt som helsenettverket var med på å utforme hvor målsetSamhandlingsprosjektet
ningen er at alle kommunene innen utgangen av 2011 skal ha skaffet
generert en rekke nye
og tatt i bruk Norsk helsenett.

prosjektinitiativ

Strategiske satsningsområder 2011
1.	Videreutvikle og konsolidere samhandlingsmodell og interkommunalt tjenestetilbud i Lister
2.	Konkretisering av Samhandlingsreformen og implementering av nye helselover
3.	Kompetanseheving, erfarings- og kunnskapsdeling
4. Forebygging og folkehelse
5.	Lister LMS (lærings- og mestringssenter/ lokalmedisinsk senter)
6.	E helse, omsorgsteknologi, telemedisin
7.	Brukermedvirkning

Lister klima og miljø
Etter oppstart i september hadde prosjektet 5 gode måneder til å komme i gang med å innfri
ambisjonene i prosjektet. Aller viktigst var det å få prosjektgruppa på plass. Der deltar
sentrale fagpersoner fra hver medlemskommune samt representanter fra Fylkesmannen og
Fylkeskommunen i Vest-Agder, KS og Enova.
Prosjektet Lister klima og miljø har som oppgave å følge opp felleskommunale tiltak i Energiog klimaplan for Lister. Status for 2010 er at prosesser er i gang som berører alle 16 tiltak.
Fagdager med ulike og spesifikke tema viste seg å være en god metode for å styrke plan- og
miljøkompetansen i Lister. Ansatte får matnyttig kunnskap, deltar i et fagmiljø, knytter viktige
kontakter og får faglig oppfølging i etterkant. Erfaringene i 2010 medførte at seks fagsamlinger står på programmet i 2011.
God tilgang til oppdatert kunnskap og gode verktøy styrker kommunenes kompetanse og øker
kvaliteten på tjenestene de leverer. Prosjektet etterlyste overfor både Miljøverndepartementet
og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) at slike ressurser i liten grad finnes og/eller er
tilgjengelig for fagområdet plan og miljø. Det resulterte i at Lister som eneste region nå er
knytta nært opp til Klifs nye og viktige prosjekt om utvikling av en nettbasert løsning som skal
ivareta nettopp dette.

”
“

Erfaringene i 2010 medførte
at seks fagsamlinger står på
programmet i 2011.
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Sørnorsk kystnatur

Naturarven som verdiskaper er et nasjonalt program hvor hovedmålet er å bidra til at
verneområder og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.
Det skal også bidra til å bedre samarbeidet på alle nivå knyttet til verneområdet og lokalsamfunnet. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunalog regionaldepartementet. Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for programmet,
som skal vare i perioden 2009-2013.
Totalt er 15 prosjekt fordelt på hele Norges land med i programmet. Det sørligste er
”Sørnorsk kystnatur” som i utgangspunktet var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene
Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal. I 2010 ble Lyngdal kommune invitert med i samarbeidet
og er formelt med fra 01.01.11. Formålet med prosjektet er at Listerkysten skal bli en arena
for forskning, bygging av kompetanse og formidling av kunnskap med fokus på natur og
reiseliv. Ett av målene er å friste flere til å besøke regionen, skape nye produkter for reiselivet
og ta bedre vare på naturkvalitetene. Ved å legge til rette for naturopplevelse og skjøtsel skal prosjektet stimulere til økt verdiskaping og
Totalt er 15 prosjekt fordelt
bevaring av naturarven.
på hele Norges land med i
Prosjektet disponerte til sammen 5 mill. kr i 2010, og har i løpet av dette
programmet. Det sørligste er
året arbeidet med å konkretisere en rekke delprosjekter, bl.a. følgende
”Sørnorsk kystnatur”
4 delprosjekter som er lokalisert til Farsund kommune:
•	Overvåking av Haviksanden
•	Revisjon av Forvaltningsplanen for Listastrendene
•	Kyststi Nordberg - Lista fyr
• Fugleopplevelsesprosjekt på Lista”

Nullvisjonsprosjektet i Lister
Prosjektet driver holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Vi har spesielt fokus på økt
kunnskap og oppmerksomhet i trafikksikkerhet spesielt rettet mot foreldregruppa, men
bidrar også inn i skole og barnehage, på svangerskapskurs og for seniorene i 65+. Vårt mål er
å bidra til at vi kommer nærmere visjonen om 0 drepte og 0 varig skadde i trafikken.
I 2010 har vi holdt 26 kurs i nullvisjonstenkning med totalt 747 voksne deltakere. Vi har vært
ute på 21 stands med vår demonstrasjonshenger ”Bråstopp i 70”. Denne har for øvrig også
blitt benyttet av Statens vegvesen i andre fylker i Sør-Norge.
Vi tegner hjelmkontrakter ( 67 stk) med voksne brukere for å øke hjelmbruken, jobber med
mopedførere for å øke bevisstheten om deres ansvar ved å kjøre uregistrert moped og senere
bil, og har stort fokus på refleksbruk for alle aldersgrupper. Refleksbruken i vårt distrikt er
dobbelt så stor som i landet for øvrig.
I august ble Hægebostad kommune med i prosjektet som nå omfatter 5 Lister-kommuner.
Første halvår var Magne Havaas leder av styringsgruppa. Siste halvår var det Per Sverre
Kvinlaug.
Prosjektet er i 2010 finansiert av Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og deltagende
kommuner. Prosjektet ledes av en prosjektleder i 80 % stilling.
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Rene Listerfjorder
Arbeidet med Rene Listerfjorder har i 2010 vært preget av oppstartkonferansen på Utsikten
4. februar, miljøundersøkelsen i Fedafjorden, PCB vurderinger på Naudodden, tiltak på Engøy
Sør, innhenting av tilbud på miljøundersøkelse i Flekkefjord og arbeid med formidling av
informasjon.

Vi samarbeider med våre
kolleger på ped. senter i
Vest Agder slik at vi kan
utvide vårt tilbud til lærere
i regionen.

Det var i alt 24 deltakere på oppstartkonferansen, og det var representanter fra kommunestyrene, styringsgruppen, referansegruppen, prosjektgruppene, KLIF og andre interesserte.
Rapporten fra undersøkelsen i Fedafjorden ble behandlet av prosjektgruppen i møte
10. desember. Rapporten inneholder også analyser av molybden og vurderinger om i hvor
stor grad gruvedriften på Knaben har innvirkning på sedimentene i Fedafjorden. Det er en
markert reduksjon av miljøgifter i forhold til tidligere undersøkelser.
På Naudodden har vi i samarbeid med KLIF gjennomført en større undersøkelse av PCB i
maling fra båthusene. I forhold til PCB i sedimentene er konsentrasjonen i malingsprøvene
lave.
Arbeidet med tildekking av forurenset grunn på Engøy Sør ble
gjennomført 1. – 3. desember.

”
“

”
“

Rene Listerfjorder har i alt laget 6 artikler med informasjon om prosjektet, forurensede
sedimenter eller annen informasjon vedr. miljøvern. I tillegg har vi deltatt på Lister Vitenmesse og i Alcoa-prosjektet i Farsund.

Lister pedagogiske senter har i 2010 hatt sitt hovedfokus på områdene matematikk, ikt,
naturfag og lesing.
Våre satsingsområder settes opp i forståelse med de skolefaglig ansvarlige i de fem
kommunene som LPS skal dekke. (Hægebostad sokner til ped. senter i Lindesnesregionen.)

I ”Energi – og klimaplan Lister 2009” legges føring for å innføre ”Regnmakerprogrammet”
i listerskolen. LPS har arrangert kurs for lærere i denne sammenheng. (Samarbeid med
ENOVA/Naturfagsenteret.)
Regnmakeropplegget har vi så fulgt opp med å kåre ”Listermester i energikamp” på Lister
vitenmesse.

10

LISTERRÅDE T

å r s meldi ng 2010

Vurdering for læring (VFL) er et vesentlig satsingsområde i norsk skole
for tida. Vi har hatt to dagssamlinger med dette tema, i samarbeid med
ped. senter i Lindesnesregionen.
Vi har hatt samlinger i engelsk, noe for assistenter, og vi kurser lærere i ”ekstern skolevurdering”.
Vi samarbeider med våre kolleger på ped. senter i Vest Agder slik at vi kan utvide vårt tilbud til
lærere i regionen.

Kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal etablerte felles barneverntjeneste med navn Lister barnevern den 1. januar 2010. Samarbeidet er organisert etter
vertskommunemodellen hvor Farsund kommune er vertskommune. Samarbeidskommune
har delegert sin myndighet innen barnevernområdet til Lister barnevern.
Lister barnevern har samlet 21.9 årsverk. Kontorene til Lister barnevern ligger i andre etasje
i Farsund rådhus. Lister barnevern har tilgang til kontoret og møteplasser i alle samarbeidskommunene. I Sirdal er det fast kontordag hver torsdag, mens Flekkefjord vil ha fast
kontordag hver mandag fra 01.02.11.

Lister Pedagogiske Senter

I matematikk har vi bl.a. hatt fokus på språk i matematikken. Hvilke begreper må elevene
kunne? Hvordan sette ord på problemløsning i matematikk. Det har vært arrangert regionale
samlinger og nettverkssamlinger der matematikk er tema.
Vi har også lagt til rette for samlinger knyttet til kurs i bruk av ikt, bl.a. It’Learning. Både via
nettverkssamlinger og ved å reise ut til skoler å holde kurs for personalet.

Den ”2. og 3. leseopplæringa” har hatt fokus på å skape forståelse for at
leseopplæring er noe som foregår på alle trinn. Lese- og læringsstrategier er en del av dette opplegget.

Lister barnevern

Rene Listerfjorder har
i alt laget 6 artikler med
informasjon om prosjektet

Det er i 2010 utarbeidet anbudsgrunnlag for miljøundersøkelse i
Flekkefjord, og anbudsfristen var 29. november. Undersøkelsen skal gjennomføres i 2011.

I tillegg satser vi på å koordinere samarbeid mellom skole og lokal industri og næringsliv
i Lister, både mht. energi/miljø og matematikk. Ekskursjoner er en del av dette.
Samarbeid med ”Lister-båten” og koordinering av opplegg for elever har vært populært.

”

Samlet oppsummert av første driftsår for Lister barnevern
•	Lister barnevern ble etablert med Farsund kommune som vertskommune
•	Lister barnevern etablerte en intern organisering som ser ut til å fungere i forhold til brukere
•	Lister barnevern holdt tidsfrister i forhold til meldinger, undersøkelser og krav fra private
parter
•	Lister barnevern jobbet mye med å etablere arbeidsmiljøet
•	Lister barnevern har påbegynt prosesser i forhold til:
	 - Ferdiggjøre rutinehåndbok, også teknisk rutinehåndbok for Familia
	 - Brukerundersøkelser
	 - Oppfølging av økonomi
	 - Faglige satsinger

Kommunene Farsund,
Flekkefjord, Kvinesdal,
Lyngdal og Sirdal etablerte
felles barneverntjeneste med
navn Lister barnevern
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Lister PPT

”
“

Tjenesten er et regionalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal,
Flekkefjord, og Sirdal, kalt PPT-Lister. Tjenesten er organisert med hjemmel i kommunelovens §28a og organisert etter kommunelovens §28b med Farsund
Vi har satset på videresom vertskommune.
utdanning for å høyne
PPT sitt arbeid kan gjerne deles inn i fire deler:
fagkompetansen i tjenesten,
•	Utredning: Når PPT har fått en henvisning begynner en utredningsgjennom at 5 av de ansatte
fase. Denne utredningen består av samtale med foresatte og barnetar studier i etterutdanning
hage/skole, observasjoner og/eller testing.
i PPT arbeid.
•	Sakkyndig vurdering: PPT utarbeider sakkyndige vurderinger bl.a. i
forbindelse med rett til spesialundervisning, rett til spesialpedagogisk hjelp før skolealder, i forbindelse med utsatt eller framskutt skolestart, for inntak
på særskilte vilkår i videregående skole eller ved søknader om ulike hjelpemidler og utstyr
i pedagogiske sammenhenger.
•	Oppfølging: PPT gir råd og veiledning til foresatte og ansatte i barnehage/skole.
•	Systemarbeid: PPT jobber også med kompetanseheving i barnehage og skole. Det skjer
i form av ulike kurs og prosjekter. Det er i hovedsak tyngdepunktgruppene som driver dette
arbeidet.

Viktige hendelser i 2010
PPT Lister har i 2010 hatt fokus på å få ansatt kvalifisert personell og har for tiden full
bemanning. Vi har satset på videreutdanning for å høyne fagkompetansen i tjenesten,
gjennom at 5 av de ansatte tar studier i etterutdanning i PPT arbeid. Dette har medført økt
kompetanse hos hele kollegiet i PPT Lister.

Langsiktige mål og utfordringer fremover
Det er viktig at PPT kan fortsette å prioritere kompetanseheving i egen organisasjon og
arbeide systemrettet med å utvikle kvalitet i barnehager og skoler. Tjenesten skal ha høyt
kvalifiserte medarbeidere som dekker behovet for Pedagogisk psykologiske tjenester i Lister
regionen.
En stor utfordring blir å dimensjonere tjenesten riktig og utvikle organisasjonen videre ut i fra
behov og nasjonale føringer. PPT skal være gode på kommunikasjon i samarbeid både med
hjem og barnehager/skoler.

”
“

Lister Kompetanse
Aktiviteten i Lister Kompetanse as har vært gjennomført på et minimumsnivå det første
halvåret av 2010. Daglig leder har vært en 25% stilling som har i all vesentlig grad vært rettet
mot å holde hjulene i gang og ferdigstille de påbegynte studiene. Godt samarbeid med Lister
Videregående skole og ressurssentrene ved avdeling Eilert Sundt og Flekkefjord, samt
næringshagen i Lyngdal har gjort det mulig å opprettholde et tilfredsstillende desentralisert
utdanningstilbud i 2010. I Flekkefjord har 24 studenter deltatt på Førskolelærerutdanning.
Studiet er levert av UiA og startet opp høsten 2007. Høsten 2009 ble det satt i gang en
distriktsvennlig sykepleierutdanning. Det er et samarbeid mellom Lindesnesregionen,
Regionrådet Setesdal og Listerregionen. Fra Listerregionen er det 21 studenter som deltar.
Studiet leveres av UiA.
I Lyngdal startet det opp høsten 2010 et nytt kull med vernepleierstudenter. Studiet er levert
av Diakonhjemmet Høgskolen Rogaland. Med 33 søkere til opprinnelig 15 plasser, var det med
glede vi kunne tilby 18 plasser i Lyngdal.
I tillegg til ovennevnte studier, har Lister Kompetanse as gjennom sitt medlemskap i det
nasjonale nettverket – studiesenteret.no, tilbudt studier og fagemner på høgskole- og
universitetsnivå blant annet innen bedriftsøkonomi og organisasjon og ledelse. I dette
nettverket har Lister Kompetanse 39 studenter som tar et eller flere fag. I tillegg har Lister
Kompetanse deltatt i pilotprosjektet for Grunnskolelærerutdanning
1.-7.trinn. Her har det deltatt 7 studenter.
Aktiviteten i Lister
I august 2010 ble det ansatt ny daglig leder i 100% stilling. Selskapet
Kompetanse as har vært
har i hele perioden slitt med økonomien, noe som i vesentlig grad
gjennomført på et minimums- skyldes stans i utbetalinger fra Sørlandets Kompetansefond grunnet
nivå det første halvåret av
påvente av en avklaring omkring Stiftelsesloven §19. Denne saken er
2010. Daglig leder har vært
enda ikke avklart.
en 25% stilling
Lister Kompetanse jobber målrettet mot å opprettholde dagens tilbud
gjennom vårt medlemskap i studiesenteret.no, samt det gode
samarbeidet vi har med både Diakonhjemmet og UiA. I tillegg ønsker selskapet å sette større
fokus på fleksible og tilrettelagte kurs og studier spesielt rettet mot næringslivet i Listerregionen.

”
“

Tjenesten skal ha høyt
kvalifiserte medarbeidere
som dekker behovet for
Pedagogisk psykologiske
tjenester i Lister regionen.
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Lister Nyskaping

Lister Reiseliv

Næringslivet, de seks Listerkommunene (Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad,
Lyngdal og Farsund), Vest-Agder fylkeskommune og SIVA samarbeider om nyskaping, vekst
og utvikling av regionens næringsliv gjennom det nystartede selskapet Lister Nyskaping.
Hovedmålet er å bidra til vekst og utvikling i regionens næringsliv og dekke næringslivets
behov for en profesjonell fasilitator i arbeidet med nyskaping, knoppskyting og omstillinger.

Selskapet ble stiftet 10.11.2009 og daglig leder/reiselivssjef ble ansatt fra 1.februar 2010.

Resultatmål
•	Innovasjonsprosjekt i alle kommuner – som næringslivet deltar
aktivt i
•	Nyetableringer – nye arbeidsplasser
•	Etablert prosjekter som tar i bruk virkemiddelapparatet
• Prosjekter har fått utløst risikokapital
• Flere møteplasser mellom industri og næringsdrivende er etablert
Hovedsatsingsområder
•	Industri og energi
• Forretningsmessig tjenesteyting

”
“

Lister Reiselivs arbeidsområder er delt i tre områder; Vertskap, Produkt og Markedsføring.
I henhold til forretningsplan som lå til grunn for etableringen av selskapet er turistkontorene
og de kommunale servicetorgene definert som sentrale samarbeidspartnere for selskapet.
Styret har i 2010 gjennomgått forretningsplanen, justert denne og utarbeidet en markedsog aktivitetsplan. Denne er distribuert til andelshaverne.

Hovedmålet er å bidra til
vekst og utvikling i regionens
næringsliv

Hovedaktiviteter
•	Drifte næringshager og inkubatoraktivitet
•	Nettverksbygging
•	Tilrettelegge veiledning og rådgivning sammen med kommunene, IN, EVA, Sørlandets
Kompetansefond og Norges Forskningsråd
•	Synliggjøre virkemiddelapparatet, kompetansemiljø og risikokapital – og utnytte dette
til beste for regionen
•	Talerør for næringslivet
Noen prioriterte arbeidsoppgaver
•	Bidra til etablering av nye arbeidsplasser med utgangspunkt i industrimiljøene i Lister
•	Drifte næringshager med inkubatoraktiviteter
•	Regional plan over tilgjengelige næringsarealer
•	Bidra til utvikling av nye prosjekter innen fornybar energi, bioenergi og småkraft - som
utnytter regionens naturressurser på en forretningsmessig og bærekraftig måte.
• Årlig kraftkonferanse
• Markedsføre regionen som et attraktivt lokaliseringsalternativ for næringsvirksomhet
og bosetting

Det er bl.a. utviklet Serviceavtaler rettet mot bedriftene og føringer for samarbeid mellom
turistkontorene / kommunale servicetorg og Lister Reiseliv kalt ”Samarbeid om lokale og
regionale reiselivsoppgaver i Lister”.

”
“

Opplæring av turistkontorene i bruk av ”Tellusdatabasen”. Det er fortløpende lagt inn data
som henter opp informasjon til regionens ny webside og en rekke andre nettsteder.
Parallelt med dette er det også lagt inn data på eksisterende web regionlister.com.

Styret har i 2010 gjennomgått forretningsplanen,
justert denne og utarbeidet en
markeds- og aktivitetsplan.

”
“

Det ble søkt Vest-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge om midler
til utvikling av ny webside for Lister. Ny webside lanseres i juni 2011.
BI studiet ”Opplevelser og reiseliv” ble gjennomført i regi av Lister
Reiseliv. Delfinansiert av VAF. Til sammen deltok 12 personer .
Lister på TV2`s sommerprogram; Sommerkrysset. Reiselivsbedrifter
ble presentert i tre innslag. Lister Reiseliv deltok med en mindre sponsorpakke.
Arbeidet med utvikling og produksjon av konsept og profil for messestand 2011.
Brosjyrene ”Listerbrosjyren” og ”Sommerkompasset” ble produsert.
Div. annonsering mot turoperatører.
Reiselivssjefen har deltatt i styringsgruppen for Lister Mat.
Forberedende arbeid med Markedsstrategi og Vertskapskurs som gjennomføres i 2011.
Reiselivssjefen har representert Lister på flere arrangement og i kampanjestrategisk gruppe
for Visit Sørlandet.
Pr. dato er 41 andelshavere - hvorav seks er kommuner.

Reiselivssjefen har
representert Lister på flere
arrangement og i kampanjestrategisk gruppe for
Visit Sørlandet.
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Listerrådets regnskap for 2010

Listerrådets møtedager m/saker i 2010.
Tidspunkt

Sted

Saker

Orienteringer

08.02.2010
Flekkefjord
	Rådhus
		
		
		
		
		
		
		
		
		
22.03.2010
Farsund
	Rådhus
		
		
		
		

• Prosjektsøknader 2010
• Budsjett 2010
• Nullvisjonsprosjektet –
forlengelse og utvidelse.
• Krav til plattformlengde og
stasjonsstrukturen i
jernbanenettet
• Forslag til kandidater til SSHF
• 2. gangsbehandling av søknad
om tilskudd fra Listerfondet

• Sammenslåing av Agderfylkene
v/Tore Vestermoen 			
• Vindmølleprosjekter
i Sirdal kommune
v/Havgul Clean Energy as

• Godkjenning av Listerrådets
regnskap for 2009
• Listerfondet –
endring av vedtekter
• Søknad om tilskudd fra
Listerfondet

•	Bygdeutviklingsprosjekt 		
i Dalane.		
• Helsenettverket/•	Samhandlingsreformen
• Høyhastighetsbane

10.05.2010
Flekkefjord
	Rådhus
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Årsmelding og regnskap
for 2009
• Samarbeid om Lister
Oppfølging av Listersamlingen
i januar 2010.
• Vindmølleparker i
Listerregionen
– vurdering av mulig planarbeid.
• Listerrådets økonomi
– økning av det kommunale
tilskuddet

• Miniseminar om
IKS-lovgivning
• Fellessamling med
Lindesnesrådet

	REGNSKAP
31.12.2010

21.06.2010	Lyngdal
• Miljøkompetanseprosjekt
	Rådhus
i Lister
		
• Listerfondet
			
			

•	Bygdeutviklingsprosjektet
i Dalane
• Høyhastighetsringen
•	Boligprosjekt
•	Stasjonsstrukturen

06.09.2010	Sirdal		
	Rådhus		

• Miniseminar Næringsselskapene

02.11.2010
Hægebostad
	Rådhus
		
		

Intensjonsavtale –
interkommunal samhandling
innen helsemessig og
sosial beredskap

EIENDELER
Anleggsmidler:
EDB-utstyr
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler:

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bank Listerrådet
Bank Listerfondet
Sum omløpsmidler:

1 595 424,69
4 358 099,92
5 953 524,61

SUM EIENDELER:

5 953 524,61

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Fond Listerrådet
Fond Listerfondet

1 480 914,86
4 045 496,92

Sum egenkapital:

5 526 411,78

Langsiktig gjeld

• Vannkvalitet
• Ansattes representant
i Listerrådet
• Listerrådets møteplan 2011

13.12.2010	Scandic
•
hotell,
	Lindesnes
		
			

BALANSE 2010

• Fellesmøte med Lindesnesrådet.
•	Rekruttering- og omdømmeprosjektet Sørlandsliv.
•	Dagens barnevern
•	Sørlandets kompetansefond

Kortsiktig gjeld:
Listerrådets gjeld til kommunen
Listerfondets gjeld til kommunen
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

248 612,83
178 500,00
427 112,83
5 953 524,61

Møtevirksomhet.
Listerrådet har hatt 7 møter i 2010 og behandlet i alt 44 saker.
Arbeidsutvalget har hatt 6 møter og behandlet i alt 46 saker.
Rådmannsutvalget har hatt 6 møter og behandlet i alt 62 saker.
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Listerfondet

NOTE NR. 1					
						
						

						
Listerfondet ble etablert høsten 2007 og ble da tilført kr. 1.4 mill.
I 2008, 2009 og 2010 ble fondet tilført kr. 1.6 mill hvert år.
Alle årene med 50 % fra Vest Agder Fylkeskommune og 50% fra Listerkommunene.

Listerrådet - en del av kommunens regnskap.

						
Kommunen overtok ansvaret for regnskapet til Listerrådet i 2007.
						
Listerrådet er ikke registrert som en egen juridisk enhet.		
Regnskapet føres derfor i kommunens regnskap på egne ansvar.
						
Kvinesdal kommune har arbeidsgiveransvar for en ansatt i Listerrådet.
						
Regnskapet til Listerrådet, Lister reiseliv, Lister miljøvernprosjekt, Listerplanen/
Farsundbassenget og Strategisk næringsplan/Listerrådet er ført på følgende ansvar:

Styret i Listerfondet har i denne perioden bestått av:
Leder Odd Omland 	Kvinesdal
Nestleder Gunnar Haddeland	VAF
Tone Marie Nybø Solheim
Flekkefjord
Odd Arve Kvinnesland
Hægebostad
Bernt Erik Spinnangr
Farsund
Jan Magne Josdal	Sirdal
Evy-Anni Evensen 	Lyngdal

111220	Listerrådet					
111221	Listerfondet				
111223	Lister klima og miljø				
111226	Klimaplan					
111227	Lister Mat					
111228	Strategiarbeid					

Jens Kjell Førland/Svein Vangen har vært sekretær for styret.
Markedsføring og samarbeid.
Informasjon og søknadsskjema er lagt ut på: www.Lister.no
Styret har også innarbeid et nært samarbeid med Innovasjon Norge og Vest Agder
Fylkeskommune v/regionalavdelingen.
Det er også innarbeid et nært samarbeid med de lokale næringskontorene/selskapene som
fungerer som rådgivere for aktuelle søkere fra kommunene. Fra og med siste kvartal 2010
saksbehandler Lister Nyskaping søknadene til styret.

Disse ansvarene er nullet ut i regnskapet for at de ikke skal ha innvirkning på
kommunens regnskap					
						
I balansen har Listerrådet to egne bankkontoer som på gjeldssiden (egenkapital)
er ført på egne kontoer og har fått samme benevnelse Listerrådet og Listerfondet.

Styret har 4 årlige tildelingsrunder – etter hvert kvartal.

”
“ ”
“

Listerrådet er ikke registrert
som en egen juridisk enhet.

Årsrapportering over bruk av Listerfondet.
År
Antall søknader
Gitt tilsagn
			

Beløp i gitte
tilsagn

Utbetalinger
av gitt tilsagn

2007

2 søknader

2 tilsagn	Kr. 120.000	Kr. 120.000

2008

23 søknader

11 tilsagn 	Kr. 625.000	Kr. 509.118

2009
30 søknader
21 tilsagn	Kr. 1.748.000	Kr. 1.420,500
			
( + 400.000 )
2010

54 søknader

15 tilsagn	Kr. 1 326 000	Kr. 526.000

Styret har også innarbeid
et nært samarbeid med
Innovasjon Norge og
Vest Agder Fylkeskommune
v/regionalavdelingen.
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Årsmelding 2010

Listerrådet
F a r s u n d • F l e k k e fj o r d • H æ g e b o s t a d • K v i n e s d a l • L y n g d a l • S i r d a l
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