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Mulighetenes Lister
På historisk grunn i Hægebostad satte Listers folkevalgte hverandre stevne i desember 2011. Tingparken var den
naturlige ramma for regionens første, men langt fra siste, Listerting.
Å sette samarbeidet i Lister i et historisk lys gir mening. I løpet av 2011 er det blitt stadig klarere at regionen står
overfor historiske muligheter. Vi kan hente kunnskap og inspirasjon fra både nær og fjern fortid. Til alle tider har
kloke, framtidsretta valg har hatt avgjørende betydning for kommunene i Lister. Utgangspunktet er lokale ressurser og mennesker med vilje, pågangsmot og blikk for mulighetene.
”Lister - Europas grønne batteri” er navnet på rapporten som Agderforskning utarbeida for Listerrådet i 2011.
Tittelen er kort, men sammenfatter enorme muligheter for regionen. Vi kan spille ei nøkkelrolle for å sikre rein og
fornybar energi til kontinentet.
Vi er stolte av industriregionen Lister. Få steder i landet kan vise til høyere sysselsetting innen denne sektoren.
Treforedling, mekanisk industri og metallurgiske prosesser er områder hvor vi har sterk kompetanse på internasjonalt nivå. I møte med langvarig økonomisk turbulens og krevende konkurransevilkår, viser industrien i Lister
evne til omstilling og innovasjon. Gjennom politisk og administrativt samarbeid vil kommunene i Lister jobbe for
gode rammevilkår for industrien, tilgang til kompetanse og et attraktivt og variert bo- og arbeidsmarked.
Helse- og velferdstilbudet er et annet viktig satsingsområde for regionen. Prosjektet ”Helsenettverk Lister” er
vårt offensive svar på samhandlingsreformens mange og store utfordringer. Med base i Flekkefjord koordinerer
prosjektet aktiviteter og samarbeid i alle de seks Lister-kommunene. Erfaringer fra 2011 viser at oppgaver kommunene vanskelig kan løse aleine har vi gode muligheter til å løse i felleskap.
”30 000 på 30 minutter” beskriver samferdselssituasjonen i Lister. I løpet av en halv time kan flesteparten av
regionens 35 000 innbyggere bevege seg fra det ene sentra til et annet. Realisering av Listerpakken har hatt
avgjørende betydning for at folk kan bo, arbeide og trives i Lister. Det politiske samarbeidet som lå til grunn for
Listerpakken er et inspirerende eksempel på hva vi sammen kan få til med felles prioritering og hardt, målretta
arbeid.
Årsmelding for Listersamarbeidet 2011 er spennende og lærerik lesning for oss som er opptatt av regionens
utvikling. 14 ulike prosjekt og samarbeid presenterer her resultat og aktiviteter fra 2011. En oversikt over Listerfondets tildelinger fra samme år er også beskrevet. Årsmeldinga starter med et innblikk i hvordan Listerrådet
har arbeidet i året som gikk. Vårt siktemål da som nå er at vi i Lister sammen skal gripe de mulighetene som tida
akkurat nå byr på.

Odd Omland			

Svein Vangen

Politisk leder i Listerrådet		

Daglig leder i Listerrådet
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Listerrådet
Rådet er et interkommunalt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder, nemlig Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord og Farsund. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27 og er
ikke en egen juridisk enhet.
Fram til kommunevalget høsten 2011 var Odd Omland leder og Thor Jørgen Tjørhom nestleder i Listerrådet. Etter
valget fortsatte Omland som leder og Ingunn Foss overtok nesteledervervet. Sammensetninga av rådet framgår
av tabellen under:
Kommune

Før kommunevalget

Etter kommunevalget

Farsund

Ordfører Stein A Ytterdal (Ap)
Varaordfører Magne Havaas (KrF)
Rådmann August Salvesen

Ordfører Richard I Buch (H)
Kommunestyremedlem Andreas B. Salvesen (FrP)
Rådmann August Salvesen

Flekkefjord

Ordfører Reidar Gausdal (V)
Varaordfører Kåre Mathiassen (H)
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim

Ordfører Jan Sigbjørnsen (H)
Varaordfører Reidar Gausdal (V)
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim

Hægebostad

Ordfører John Fidjeland (KrF)
Varaordfører Olav Arner Orthe
(Bygdeliste)
Rådmann Ivan Sagebakken

Ordfører Ånen Werdal (H)
Kommunestyremedlem Lars Terje Grostøl (FrP)
Rådmann Ivan Sagebakken

Kvinesdal

Ordfører Odd Omland (Ap)
Varaordfører Per S Kvinlaug (KrF)
Rådmann Camilla Dunsæd

Ordfører Odd Omland (Ap)
Varaordfører Per S Kvinlaug (KrF)
Rådmann Camilla Dunsæd

Lyngdal

Ordfører Ingunn Foss (H)
Kommunestyremedlem Bjørg
Eide (KrF)
Rådmann Evy-Anni Evensen

Ordfører Ingunn Foss (H)
Kommunestyremedlem Tordis
Alice Blørstad (Ap)
Rådmann Evy-Anni Evensen

Sirdal

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (S)
Varaordfører Egil Netland (KrF)
Rådmann Kjell Arvid Berland

Ordfører Jonny Liland (Ap)
Varaordfører Egil Netland (KrF)
Rådmann Kjell Arvid Berland

Fylkestingsmedl.Svein Bringsjord (H) Fylkestingsmedlem Svein Bringsjord (H)
Vest-Agder
Leder av strategi- og utviklingsLeder av strategi- og utviklingsenheten
fylkeskommune
enheten Kenneth Andersen

Kenneth Andersen
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Arbeidsutvalget
De seks ordførerne i Listerrådet utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets overordnede mål er å legge til rette
for et godt politisk interkommunalt arbeid. Utvalget søker å bli kjent med, og fremme saker for Listerrådet, som
det regionale samarbeidet kan ha nytte av. I 2011 avholdt arbeidsutvalget 7 møter og behandlet 47 saker. Referatene fra disse møtene blir lagt ut på Lister.no
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Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget består av de seks rådmennene i Lister.
Møtene avklarer rene administrative regionsaker, og søker å
fremme politiske saker og problemstillinger for arbeidsutvalget.
I 2011 avholdt rådmannsutvalget 8 møter og behandlet i alt 81 saker.
Også referatene fra rådmannsutvalget blir lagt ut på Lister.no

Sekretariat
Daglig leder i 100 % stilling er eneste ansatte i sekretariatet. I tillegg bidrar Kvinesdal kommune med noen kontorfaglige ressurser. Daglig leder er sekretær for Listerrådet samt underutvalg og Listerfondet. Vedkommende
er også ansvarlig redaktør for nettstedet Lister.no. Siden høsten 2010 har prosjektleder for ”Lister klima og miljø” vært samlokalisert med Listerrådets sekretariat med Kvinesdal rådhus som kontoradresse.
Regnskap for Listerrådet 2011 er lagt som vedlegg helt bakerst i årsmeldinga.

Listerfondet
Næringslivet i regionen nøt i 2011 godt av rekordstore tildelinger fra Listerfondet. Det skyldes at fondet mottok
mange gode søknader og at styret kunne benytte en reserve som over tid er bygget opp. I alt mottok Listerfondet 58 søknader i 2011. Av disse fikk 37 tilsagn på hele eller deler av søknadssummen. Totalt bevilget fondet
kr 3 587 000 til bedriftsetablering og næringsutvikling i Lister i 2011.

Listerfondet ble etablert i 2007. Årlige antall søknader og tilsagn går fram av tabellen under.
År
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Antall søknader

Antall tilsagn

Innvilga beløp (NOK)

2007

2

2

120 000

2008

23

11

625 000

2009

30

21

1 748 000

2010

54

15

1 326 000

2011

58

37

3 587 000

Sum

167

86

7 406 000
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Helsenettverk Lister:
Samhandling innen helse og omsorg
2011 var preget av forberedelser til at samhandlingsreformen skulle implementeres i 2012. Det var arbeid med
lovpålagte samarbeidsavtaler og felles høringsuttalelser til lover, forskrifter og områdeplaner. Mange av de prosjektene som ble initiert i 2010 kom for alvor i gang i 2011. Delprosjektene har vært utfordrende og gitt verdifull
erfaring, både organisatorisk og faglig.
Listerregionen deltar som en av fem regioner i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). I 2011 har OSS satt
utarbeidelse og forhandlinger knyttet til de lovpålagte samarbeidsavtaler i fokus. Avtalene fastsetter at det skal
etableres regionale samarbeidsutvalg med deltakelse fra helseforetak, kommuner, ansatte- og brukerorganisasjoner i alle regionene. Denne strukturen er lik organiseringen som allerede er etablert i Lister gjennom Helsenettverk Lister

Samhandlingskoordinator
I 2011 har samhandlingskoordinatoren forberedt saker til Helsenettverk Lister, søkt prosjektmidler og fulgt opp
prosjektledere. Koordinatoren representerer Lister i arbeidsutvalget for OSS, samt har ansvar for å utarbeide
forslag til felles høringssvar til lover, forskrifter og planer mv. Alle kommunene har vedtatt å bevilge midler til stilling som samhandlingskoordinator i 80 % for 2012.

Lister brukerutvalg
Lister brukerutvalg skal sikre brukermedvirkning i saker som behandles i Helsenettverk Lister. Utvalget ble videreført i 2011 ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedialog og prosjektmidler knyttet til brukermedvirkning fra de
øvrige prosjektene.

Lister legeutvalg
Utvalget består av kommuneoverlegene og leder av helse- og omsorgstjenesten i de seks kommunene. Det ble
etablert våren 2011 og hadde 3 møter i 2011. Tema for møtene var samarbeidsprosjekter, arbeidet med avtaler og
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og forbruk av spesialisthelsetjenester.

Fagforum lindring /Lindring i Lister
Det er et økende antall pasienter med langkommet kreftsykdom
og andre lidelser som ønsker å få dø i hjemmet. Lindring i Lister er
et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og Sørlandet sykehus HF,
avdeling Flekkefjord. Prosjektleder i 30 % stilling arbeider med
kompetansehevende tiltak innen palliativ behandling og omsorg
ved livets slutt. I 2011 har det blitt gjennomført undervisning for
13 fastleger i Lister, samt undervisning i smågrupper. Kartlegging
av tilbud og behov i kommunene har gitt god oversikt over
utfordringer og muligheter fremover.
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Fagforum mestring/Lister mestringsteam
I januar 2011 ble prosjektleder og ernæringskoordinator ansatt i prosjektet Lister LMS. Ved hjelp av fagkompetansen til ernæringskoordinator har kommunene arbeidet med implementering av nye retningslinjer. Det har blitt
gjennomført konferanse med ernæring som tema, det er etablert et nettverk av kjøkkensjefene og opprettet
kostkontakter i alle kommunene. Våren 2011 deltok en rekke fagpersoner på studietur til Fredericia i Danmark.
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Høsten 2011 ble fysioterapeut og diabetessykepleier ansatt i det som ble Lister mestringsteam. Det tverrfaglige
teamet jobber med kompetanseheving innen tema som ernæring, diabetes, fysisk aktivitet og fallforebygging.

Fagforum psykisk helse
Formålet med Fagforum psykisk helse er å være arena for dialog mellom
ulike fagpersoner og brukere i Lister. Gjennom tverrfaglig interkommunal
samhandling skal det utvikles kultur og vilje til å samhandle, og gode
rutiner for samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten.
I 2011 ble tilbudet innen psykisk helse kartlagt i alle kommunene.
Oversikten er publisert på Lister.no og er en støtte til fagpersoner
som samarbeider på tvers av kommuner og nivå.
Det er etablert et prosjekt knyttet til pårørendegrupper for barn til
personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Fagforumet
har utarbeidet høringsuttalelse til områdeplan for psykisk helse, samt
deltatt i arbeidet med ReHabuka 2011. Prosjektleder er ansatt i 60 % stilling.
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Fagforum rehabilitering/Listerehabilitering
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Prosjektleder (30 % stilling) har kartlagt koordinerende enheter
og rehabiliteringstilbud i alle Lister-kommunene. Fagforum rehabilitering og prosjektleder har hatt ansvar for gjennomføring av konferanse i forbindelse med ReHabuka 2011, hvor tema var «overgangen
fra barn til voksen». Medlemmer fra Fagforum rehabilitering har deltatt på høringskonferanse i forbindelse med områdeplan for rehabilitering utarbeidet av SSHF. Våren 2011 deltok en rekke fagpersoner på
studietur til Fredericia i Danmark. Gjennom prosjektet Listerehabilitering er det gjennomført felles basisopplæring innen rehabilitering
for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene høsten 2011.

Fagforum rus
Fagforum rus er en arena for samhandling og erfaringsoverføring mellom fagpersoner innen rusarbeid i kommunene og i helseforetaket. Også brukerrepresentanter deltar. Det er ingen prosjektmidler knyttet direkte til koordineringsarbeidet i fagforumet, men leder av Lister rusteam leder samarbeidet om å utvikle gode helhetlige
behandlingslinjer, sikre kompetanseheving og kompetansedeling på tvers av kommuner, sektor og nivå og vurdere
hvordan man kan sikre en samfunnsøkonomisk bruk av ressurser og kompetanse. Fagforum har vært høringsistans for arbeidet med felles ruspolitisk handlingsplan.

Lister rusteam
Teamet jobber med oppfølging av brukere med rusproblemer. Det er et faglig supplement til kommunenes tilbud
og skal bidrar til økt fleksibilitet og helhetlig oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
Det var 31 brukere i tilbudet i 2011. Fra 2011 har det vært gitt prosjektmidler til 4 årsverk i Lister rusteam, fordelt
på 5 ansatte. Teamet var ikke fulltallig før august 2011.

Lister ergoterapeut
Det ble ansatt en felles ergoterapeut i Lister august 2011. Denne bidrar med tidlig støtte ved utskrivelse fra
sykehuset, behandlingsopplegg for personer med kognitive vansker som følge av nevrologiske skader
eller lidelser, samt kompetanseoverføring til helsepersonell og pårørende. Lister ergoterapeut har
drevet kognitiv rehabilitering for enkeltpersoner i 2011, et arbeid som videreføres frem til august 2012.
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Lenger i eget liv

id
Forprosjektet Lenger i eget liv handler om velferdsteknologi. Sørlandets
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esten og
viste at det er liten kunnskap om velferdsteknologi. Prosjektleder har begynt
helsetjen
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og leverandører av teknologiske løsninger, heriblant leverandører av
smarthus-løsninger og kommunikasjonsløsninger via TV.
I utstillingsboligene Hjem 2015 i Lyngdal og Bolig 2015 i Kvinesdal kan publikum se og oppleve velferdsteknologi i
praksis.
Kontakt: Inger Marethe Egeland
Epost: egeing@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 38 32 81 85/ 98 46 06 32
Kontorsted: Flekkefjord
Varighet: ut 2012
Finansiering: Hovedsakelig prosjektmidler, men 1 million
kroneri kommunale midlersamt kommunenes egeninnsats.

Lister barnevern:
Styrket kompetanse for å møte
økende behov
Lister barnevern opplever økning i alvorlige bekymringsmeldinger. Dessverre øker saksmengden raskere enn det
den statlige satsingen på barnevernsektoren kan demme opp for. Lister barnevern merker særlig at det meldes
inn flere saker med familievold, overgrep og alvorlig rus og psykiatriproblematikk.
Lister barnevern arbeider målretta med å oppfylle formålet
med det interkommunale samarbeidet:
”… å skape en best mulig tjeneste for kommunenes innbyggere
og sikre god kvalitet på tjenestene, samt bidra til et større fagmiljø
som kan styrke den totale kompetansen, sikre rettsikkerhet
og være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere i de fem kommunene”.
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Lister barnevern ble i 2011 tilført kr 2 000 000 i statlige styrkningsmidler.
Det førte til opprettelse av tre nye faste stillinger. Rett før jul 2011 kom
informasjon om øremerkede midler til en halv stilling til. Kompetansemidler
er også brukt til en rådgiver med juridisk kompetanse i et ettårig engasjement.
Lister barnevern har gjennom hele 2011 hatt fagveiledning av interne og eksterne veiledere. Fokus er tverrfaglig
samarbeid med barnehager, helsestasjoner, PPT og andre relevante kommunale samarbeidspartnere.
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Saksbehandling og saksmengde
2011 bød på stort arbeidspress og ytterligere økning i bekymringsmeldinger. Saksmengden har i noen grad forflytta seg fra Flekkefjord til Kvinesdal og Lyngdal. Det er meldt inn svært alvorlige barnevernssaker. Dette er spesielt
ressurskrevende og fører ofte til akuttplasseringer i påvente av utredninger.
Lister barnevern strever med å overholde lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelser. De avvik som
helsetilsynet avdekket i september 2011 er løst ved ulike tiltak for avviksrapportering og tettere lederoppfølging
knyttet til rutiner.
Tabell: Antall tiltak og personer i ettervern i Lister, 2009-2011

							
Hjelpetiltak

Personer i ettervern
18-23 år

Omsorgstiltak

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Farsund

40

30

33

16

17

17

3

4

6

Flekkefjord

52

53

35

12

11

15

4

5

5

Kvinesdal

11

4

12

5

9

9

0

1

2

Lyngdal

42

38

41

16

20

21

1

2

1

Sirdal

10

9

8

4

3

3

1

1

1

		
Arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelser i 2011 viste stor trivsel blant de ansatte
til tross for stor arbeidsbelastning. Målsettingen om lavere
sykefravær ble ikke nådd.

Faglige resultat
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Flere faglige målsetninger ga resultater i 2011:
Styrket kompetanse i arbeid med familievoldsaker og seksuelle
overgrep. Til tross for økende saksmengde var det god måloppnåelse.
Fosterhjemsavtaler evaluert og revidert. Sikrer likhet i oppfølging,
bedre økonomistyring og økt refusjon fra Bufetat.
Kjernegrupper som tiltak for utsatte ungdommer i Farsund og Lyngdal.
Tett opp mot jul ble det klart for igangsetting av kjernegrupper også i Flekkefjord.

Utfordringer fremover
Barnevernsmeldingen som kommer i 2013 vil legge føringer for at flere oppgaver må løses lokalt. Det vil utfordre
kommunene i å bygge opp og drifte gode barneverntiltak. Det er viktig med god nok kompetanse og tilstrekkelig
med ressurser til å klare alle disse oppgavene. Det forutsetter bred, men også mer spesialisert kompetanse.

Kontakt: : Mette Madsen
Epost: mema@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 61 / 94 50 29 60
Kontorsted: Farsund
Varighet: Oppstart 01.01.10 med evaluering høsten 2012.
Finansiering: Interkommunalt samarbeid. Driftskostnader deles slik: 20 %
flatt og 80 % etter antall barn i alderen 0 – 17 år. Tiltak i og utenfor hjemmet
dekkes av den enkelte kommune. Antall ansatte: 28 (25,3 årsverk)
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Lister byggesakstilsyn:
Bedre byggkvalitet i Lister
Interkommunalt byggesakstilsyn starta i november 2011. Alle 6 kommuner samarbeider om en 100 % stilling som
skal drive byggesakstilsyn i Lister. Det ble utarbeidet Tilsynsplan for 2012.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 25-1 er kommuner pliktet til å gjennomføre tilsyn i byggesaker:
“Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke
regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter
utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.”
Målsettingen for tilsynsvirksomheten er:
Preventiv virkning for byggbransjen (ulovlig bygging).
Økt byggkvalitet, grunnet økt bruk av kvalitetssystemer.
Prioriterte tilsynsområder for 2012:
Tiltakets ytre rammer og plassering
Kompetanse hos foretak
Ulovligheter
Tilbygg > 50m2
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Kontakt: Magne Skoland
Epost: magne.skoland@sirdal.kommune.no
Tlf: 38 37 90 64
Mob: 977 93 912
Kontorsted: Sirdal
Varighet: 3 år
Finansiering: 50 % av kostnadene deles likt og 50 % etter
folketall i Listerkommunene

Lister friluftsråd:
Første år med heltidsstilling
Sammen med de seks kommunene i Lister, fylkeskommunale og statlige organer skal Lister friluftsråd (LF)
arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen. Siden starten i 2006
har friluftsrådet hatt daglig leder ansatt i deltidsstilling. I september 2011 ble ny daglig leder tilsatt i 100 % stilling.
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I 2011 har LF hovedsakelig arbeidet med følgende prosjekter:
Utgivelse av Turkart Hægebostad.
Informasjon om turer på friluftsportalen GodTur.no.
Publikasjon av brosjyre for å informere nye
kommunestyrepolitikere om friluftspolitikk.
Opparbeiding av hjemmeside.
Kurs for lærere basert på «Læring i friluft».
Opprettelse av kanobase i Eiken i Hægebostad
kommune med syv kanoer.
Samarbeid med «Sørnorsk Kystnatur» på delprosjektet
Kyststi Nordberg – Lista fyr.
Nettverksbygging.
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Viktige retningslinjer for friluftsrådets arbeid er:
1. LF skal utvikle seg til å fungere som et kompetansesenter for friluftsliv i regionen.
2. LF skal ha oversikt over viktige friluftsområder i regionen, og uttale seg i plan- og bygningssaker som
berører disse.
3. LF skal bidra til forvaltningsplaner for statlige sikrede områder der bl.a. hensynet til tilgjengelighet og
universell utforming blir ivaretatt.
4. LF skal ha konkrete planer for sikring av nye friluftsområder.
5. LF skal bidra til at det er et godt tilbud av skilta og merka turveier, turstier og skiløyper i regionen.
6. LF skal tilby skolene i regionen hjelp til tilrettelegging for «Læring i friluft».
7. LF skal arbeide med friluftsliv i et folkehelseperspektiv og sørge for at flest mulig har et friluftstilbud.
8. LF skal bidra til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud i regionen er lett tilgjengelig for allmennheten.

Kontakt: Tina Bringslimark
E-post: lister@friluftsrad.no
Tlf: 97 13 27 28
Nettside: www.listerfriluft.no
Kontorsted: Nordberg Fort
Finansiering: kontingent fra medlemskommunene, samt administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg søker Friluftsrådet midler fra ulike tilskuddsordninger.

Lister kompetanse:
Nye førskolelærer til Lister
I 2011 ble et nytt kull med førskolelærere uteksaminert fra UiA. Lister kompetanse inngikk også avtale med UiA
om oppstart av desentralisert bachelor i sykepleie høsten 2012. Vernepleierstudiet er sikret gjennom avtale med
Diakonhjemmet Høgskolen Rogaland. Videre er det utarbeidet en plan for desentraliserte studier i perioden
2012-2015 og tilrettelagt for 43 studenter via Studiesenteret.no
Høsten 2007 startet UiA et desentralisert førskolelærerstudie
i Lister. 30 studenter deltok i det tilrettelagte deltidsstudiet
på Lister VGS avdeling Flekkefjord. Sommeren 2011 inviterte UiA
og Flekkefjord kommune til avslutningsfest for de 26 studentene
som fullførte førskolelærerstudiet. 8 fra Dalane
og resten fra Listerkommunene.

Sikret tilbud innen sykepleie og vernepleie
I samarbeid med Lindesnes- og Setesdalsregionen er det laget en
avtale med UiA om oppstart av desentralisert bachelor i sykepleie.

12

LISTERRÅDET

ÅRSMELDING 2011

gsfest for
avslutnin ne som
ente
de 26 stud
ørskolefullførte f
et
lærerstudi

Studentene skal via videokonferansesystemet følge de ordinære forelesningene ved campus Kristiansand og/
eller Grimstad. Lister Kompetanse viderefører avtalen med Diakonhjemmet Høgskolen i Rogaland som tilbyr et
nytt studie med bachelor i vernepleie i Lister.

Plan for desentraliserte studier
De tre regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har samarbeidet om en noe mer forutsigbarhet i det desentraliserte tilbudet fra UiA. Regionene er i dialog med UiA om følgende studier i perioden 2012 – 2015:

2012 – bachelor i sykepleie
2013 – førskolelærerutdanning
2014 – grunnskolelærerutdanning
2015 – bachelor i sykepleie
Tilrettelagt for 43 studenter via Studiesenteret.no
16 studenter deltar på studier innen økonomi og regnskap, 7 innen organisasjon og ledelse, 4 førskolelærer, 10
grunnskolelærerutdanning både 1.-7. trinn og 5.-10.trinn og 6 på vernepleie.

Kontakt: Hallfrid Os-Andersen
Epost: hallfrid@listerkompetanse.no
Tlf: 94168444
Kontorsted: Kvinesdal
Finansiering: årlig tilskudd fra Listerkommunene og VAF.

Lister klima og miljø:
Faglige nettverk og samarbeid
om ROS og internkontroll
Prosjektet opplever økt forventning og etterspørsel fra kommunene om hva slags oppgaver de kan løse sammen.
Signalene er også klare når det gjelder oppfølging av Listers energi- og klimaplan og arbeidet med å styrke planog miljøkompetansen: Kjør kollektivt! Det har blant annet resultert i felles risiko- sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i regionen.
Konkrete aktiviteter og delprosjekt i Lister klima og miljø har i 2011 vært:
Opprettelse av Plannett Lister. 25 medlemmer.
Utveksling av informasjon og faglig diskusjon. 2 fagmøter.
Utvikling av nettstedet Lister.no. Eget underområde
for Lister klima og miljø. Utvikling av funksjonalitet og innhold
for Listerrådet og prosjekt/samarbeid i Lister.
Delprosjekt Internkontroll ytre miljø, i samarbeid
med kommunene Åseral og Søgne.
Delprosjekt ROS Lister. Med innleid konsulenthjelp.
Fire tematiske arbeidsgrupper med medlemmer fra alle kommuner.
Fire fagdager med tema:
Forurensningslov
Naturmangfoldlov
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Arealplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Medspiller i prosjektet Miljøkommune.no.
Samarbeid med Lister biovarme, et prosjekt hos Lister nyskaping.
Plansamarbeid i Lister: initiativ for felles planprosesser i Lister og opp mot Agder 2020 og regional
planstrategi.
Lister klima og miljø har en ansatt, med kontorplass hos Listerrådets administrasjon i Kvinesdal. Listerrådet er
styringsgruppe for prosjektet. Faglige aktiviteter initieres av ei prosjektgruppe med medlemmer fra hver kommune.

Kontakt: Liv Birkeland
E-post: bil@kvinesdal.kommune.no
Tlf: 38 35 78 18
Nettside: www.lister.no
Kontorsted: Kvinesdal
Finansiering: Miljøverndepartementet og skjønnsmidler fra
Fylkesmannen i Vest-Agder. Varighet: planlagt fram til høsten 2013.

Lister nyskaping:
Krafttak for grønn energi og
industrisamarbeid
Gjennom større industrielle prosjekter er det tatt tak i de særlige utfordringene og mulighetene som næringslivet i Lister har. Det handler om vekst gjennom bedriftssamarbeid og regionens naturgitte muligheter for grønn
energi. Det er i 2011 utløst prosjektmidler til større og mindre prosjekter for til sammen 28 millioner kroner og
nærmere 40 nye arbeidsplasser er skapt i samarbeid med ulike aktører.
I tråd med strategiplanen for Lister nyskaping har det vært arbeidet med prosjekter som fokuserer på bedriftssamarbeid og fornybar energi.

Lister Alliance Group
Ni bedrifter innenfor mekanisk/elektrobransjen i Lister ser sammen på nye muligheter for oppdrag og vekst
innenfor olje/gass og fornybar energi. Bedriftene har komplimenterende kompetanse og en omsetning på ca 800
millioner kroner. Målet er å skape vekst og utvikling gjennom samarbeid om to kjerneområder der bedriftene har
særlig kompetanse og erfaring. Sørlandets kompetansefond, Innovasjon Norge og Vest-Agder fylkeskommune
bidrar med finansiering.

Fornybar energi
Gjennom tre prosjekter er det startet arbeid på følgende områder:
Sammen med Listerådet er det lagt opp til
en kartlegging av muligheter for blant annet en større
næringslivssatsing på fornybar energi i Listerregionen.
Sørlandets kompetansefond bidrar med økonomisk støtte.
Prosjekt med siktemål å etablere biovarmeanlegg i alle seks
Listerkommunene i løpet av en 2 års periode. Arbeidet er godt
i gang i de fleste av kommunene. Økonomisk støtte fra ENOVA,
Listerkommunene og Sørlandets kompetansefond.
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Gjennom et initiativ fra Lista Bondelag er et forprosjekt på etablering og
bruk av biogass basert på husdyrgjødsel igangsatt. Listerfondet,
Fylkesmannen og Sørlandets kompetansefond bidrar økonomisk.

Tiltaksmidler og nye arbeidsplasser til Listerregionen
Gjennom ulike prosjekter Lister nyskaping har samarbeidet
med bedrifter og gründere om i 2011, er det bevilget ca 28 millioner kroner
til utviklingstiltak i regionen.
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Gjennom samarbeid med flere aktører hvor også Lister nyskaping har deltatt,
er det skapt i underkant av 40 nye arbeidsplasser i regionen i løpet av året.

Kontakt: Hans Fredrik Grøvan
Epost: hans.fredrik.grovan@listernyskaping.no
Tlf: 90050918
Kontorsted: Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Kvinesdal
Varighet: etablert som AS i november 2009 Finansiering: offentlige
midler

Lister pedagogiske senter:
Mellom 600 og 700 deltok på vitenmessa
Lister pedagogiske senter (LPS) er en medhjelper for skoleeier til å styrke kompetansen hos de som arbeider i
skolen. I 2011 organiserte LPS en rekke tilbud for lærere og skoleledere i Lister. Tilbudene fra LPS varierte fra bruk
av smartboard i klasserommet til kurs i “skolevandring” for ledere.
Bemanningen ved Lister pedagogiske senter var i 2011 tre personer som til sammen utgjorde 190 % stilling.
Hovedfokus er å øke kompetansen tillærere og ledere i grunnskolen i Lister. Representanter fra barnehage og
videregående skole blir inviter med når det er aktuelt.
LPS ønsker å være et bindeledd mellom skole og industrien i Lister. Det skaper en vinn-vinn-situasjon. Lærere
og elever får et møte med industrien og representanter for industrien treffer potensiellearbeidstakere. Lister
vitenmesse er et eksempel på dette. Vitenmessa er også et sted med ulike utstillinger og, ikke minst, hvor energikampen for lag av 6. klassinger utkjempes. Også i 2011 var vitenmessa en stor suksess, med omlag 700 besøkende.
Andre aktiviteter:
Opplæring i bruk av “It’s Learning”. Flere og flere skoler bruker dette systemet Nettverkssamlinger for lærere
som arbeider med fremmedspråklige elever
Engelsk for småskoletrinnet
Matematikk
Fysikk (spesielt for ungdomstrinnet)
Kurs og “skolevandring” for skoleledere
Med bakgrunn i energikampen har representanter fra LPS besøkt en del skoleklasser med tema matematikk og
energi. Politikerne i Lister ønskerat Regnmaker-skolen skal være en del av det pedagogiske tilbudet. Både
regnmakerkurs for lærere, energikamp og skolebesøk er del av satsingapå det viktige energifeltet.
LPS samarbeider med ulike prosjekter i Lister. Senteret koordinerer populære turer med “Lister”, båten som
Skjærgårdsparken disponerer. I løpet av høsten 2011 gikk styringsgruppa (de skolefaglig ansvarlige) inn for at LPS
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skulle konsentrere seg mer om lesing, vurdering for læring (VFL) og NyGIV i 2012. (NyGIV er en satsing rettet mot
siste ½-år av 10. klasse.)

Kontakt: Arne Danielsen
Epost: arne.danielsen@lyngdal.kommune.no
Tlf: 3833 4207 – 958 15 822
Kontorsted: Lyngdal rådhus

Lister PPT:
En PP-tjeneste i faglig utvikling
Lister PPT har i 2011 hatt fokus på å ansette kvalifisert personell og har for tiden full bemanning. Tjenesten har
satset på videreutdanning for å høyne fagkompetansen. Fem ansatte er i ulike studieopplegg. Dette har styrka
kompetansen i hele kollegiet i Lister PPT.
Foreldre som har barn og unge som trenger særlig hjelp og støtte kan henvende seg til den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT). Det kan dreie seg om fagvansker, atferdsvansker, funksjonshemninger og forhold som har
med trivsel å gjøre. Tjenesten har også ansvar for voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven.
PPT har et nært samarbeid med skole, barnehage og voksenopplæring og arbeider for at opplæringen skal tilrettelegges for den enkelte bruker.

Hvordan tjenesteområdet organisert
Lister PPT er et samarbeid mellom kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, og Sirdal. Tjenesten er
organisert med hjemmel kommunelovens § 28 med Farsund som vertskommune.
Arbeidet kan gjerne deles inn i fire deler:
Utredning: skjer etter henvisning. Samtale med foresatte og barnehage/skole, observasjoner
og/eller testing.
Sakkyndig vurdering: 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: råd og veiledning til foresatte og ansatte i barnehage/skole.
Systemarbeid: kompetanseheving i barnehage og skole. I form av ulike kurs og prosjekter.

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

Kontakt: Inger Sletta
Epost: insl@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 00/ 94 50 27 07
Kontorsted: Farsund
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Lister reiseliv:
Økt deltakelse og flere gjestedøgn
I arbeidet med å utvikle Lister reiseliv som et regionalt destinasjonsselskap, ble det i 2011 lagt vekt på samarbeidsstrukturer og å øke tilslutningen fra reiselivsnæringen. Samtidig har det vært viktig å etablere faste aktivitetsområder og å planlegge og starte opp forskjellige utviklingsprosjekter.
Lister reiseliv har prioritert arbeidet med å inngå avtaler med lokale turistkontor med hensyn til vertskapsoppgaver, føringer for markedssamarbeid med landsdelsselskapet Visit Sørlandet og salg av andeler og serviceavtaler til reiselivsnæringen.
Reiselivsbedriftenes deltakelse i Lister reiseliv har økt fra 24 andelshaver med 168 andeler ved etablering, til 55
andelshavere med 206 andeler ved utgangen av 2011. 43 bedrifter har inngått serviceavtaler. Dette er årlige avtaler
som omfatter deltakelse i selskapets aktiviteter. Det inkluderer også presentasjon på en rekke nettsider (VisitNorway.com, VisitSorlandet.com, TV2Nettavisen, Eniro1881 m.fl.) og Lister reiselivs egen side på regionlister.com.
Avtalen gir særdeles lave priser for deltakelse i Lister reiselivs sine markedsaktiviteter og utviklingsprosjekter.

Basisaktiviteter
Arbeidet i 2011 har handlet mye om å få på plass basisfunksjoner for et destinasjonsselskap. Aller først ved etablering av en felles internettpresentasjon via www.regionlister.com. Informasjon om kommersielle og ikke kommersielle tilbud legges kontinuerlig i felles database. Dette distribueres til ulike websider (noen nevnt over). Ikkekommersielle tilbud og ”Hva skjer” legges inn av de ulike turistkontorene i regionen. Lister reiseliv har videreført
tidligere produksjoner som ”Listerbrosjyren” (offisielle reiselivsguide for Listerregionen) og Sommerkompasset
(oversikt over noen severdigheter og viktige arrangement i sommerhalvåret). Noen ”faste” markedsaktiviteter er
etablert, som messer og noe annonsering.

Prosjekter
Høsten 2011 startet første fase med hensyn til merkevarebygging og produktutvikling. Utgangspunktet er merkevareposisjon som destinasjonsselskapene på Sørlandet utviklet i samarbeid med Visit Sørlandet. Listers tilpasning
til denne strategien startet i Farsund høsten 2011 og vil bli videreført i de øvrige kommunene i 2012. Planleggingen
og overtakelse av prosjektene Lister Mat og Listerguidene ble også gjennomført i 2011.

Statistikk
Selv om antall kommersielle overnattinger gikk kraftig ned på Sørlandet i 2011, ble det en økning for reiselivsbedriftene i Listerregionen. Landsdelen fikk hele 92 104 færre gjestedøgn i 2011 sammenlignet med 2010. I Lister økte
likevel antall gjestedøgn med 6 409.

Kontakt: Trond Grønbech
Epost: trond@regionlister.com
Tlf: 90057427
Kontorsted: Kvinesda
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Nullvisjonsprosjektet i Lister:
Færre av de alvorlige trafikkulykkene
I 2011 omkom 171 mennesker i trafikken i Norge. Det er det laveste tallet siden 1953. Også lokalt i Lister merkes
denne positive trenden.
Nullvisjonsprosjektet har som oppgave å drive holdningsskapende arbeid spesielt rettet mot foreldregruppa. Det skjer
gjennom kurs på arbeidsplassene, deltakelse på stands, innlegg på foreldremøter i skole og barnehage, bruk av media
med mer. Noen eksempler fra 2011:
Laffen og Kikka – teaterforestilling for småskolen om trafikksikkerhet.
Sykkelprosjekt for 5., 6. og 7. klasse. Aktivitetskonkurranse. Folkehelseaspekt.
Seminar: Trafikk og kjønn. Hvorfor er menn overrepresentert i ulykkesstatistikk og hva kan vi gjøre med det?
Trafikksikkerhet i skolen
Deltatt på 8 arrangement i forbindelse med russefeiring
18 stands på ulike arrangement med demonstrasjonhengeren ”Bråstopp i 70”
HMS-kurs: trafikksikker kjøring, for kommunalt tilsatte
Deltatt på foreldremøter i skoler og barnehage
Sikker skolevei. Råd til foreldre i aktuelle saker
Bruk av media og Facebook – nesten 1000 venner
Mange samlinger med refleksinformasjon, for eksempel på asylmottak
Sykkelhjelmkontrakter for voksne
Sikring av barn i bil. Deltar på svangerskapskurs
Produksjon av kollisjonsvekter til NAFs øvingsbaner og kjøreskoler i hele landet
Trafikksikkerhetskurs for promille- og fartsdømte
eWarn – elektronisk varseltrekant. Spennende prosjekt som kan bidra til færre alvorlige ulykker
Viktigheten av å holde fartsgrensene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt
kan ikke gjentas for ofte. Derfor blir vår demonstrasjonshenger
”Bråstopp i 70” mye benyttet. Ved hjelp av film og et bilvrak, rettes
oppmerksomheten mot den store forskjell det er i skadeomfang
ved bruk/ikke bruk av bilbelte.
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Fotgjengere og syklister er den gruppen
trafikkanter hvor det har vært liten
reduksjon i antall alvorlige ulykker.
5 kommuner
Refleksbruk
og sykkelhjelm er derfor
fortsatt et viktig satsingsområde
både for voksne og barn. Økt hjelmbruk
blant voksne vil også føre til økt
bruk blant barna.
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Figur: Antall drepte i trafikken i 2000-2011. Samla tall for kommunene Lyngdal, Farsund, Sirdal, Hægebostad og
Kvinesdal.

For hver alvorlig trafikkulykke som blir unngått sparer samfunnet store summer. Det er imidlertid ikke det viktigste.
Det viktigste er å hindre all skade, sorg, smerte og savn som alvorlige trafikkulykker fører med seg hos familie, venner og omgangskrets. Derfor er arbeidet med å redusere de alvorlige ulykkene så viktig.

Kontakt: Ivar Damman
Epost: nullvisjonen@lyngdal.kommune.no
Tlf: 997 998 76
Kontorsted: Lyngdal
Deltakende kommuner: Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Rene Listerfjorder:
Kartlegging og opprydding i forurensede
sjøsedimenter
For Rene Listerfjorder var arbeidet i 2011 preget av utarbeidelse av miljøundersøkelser i de 3 kommunene Farsund,
Kvinesdal og Flekkefjord.

Farsund kommune
Undersøkelser på Naudodden og gjennomføring av tiltak på Engøy Sør.
På Engøy Sør ble det gjennomført tiltak i 2010. Det var noen felter der det var lagt ut for lite masse, og det måtte
derfor suppleres med mer skjellsand for å få den nødvendige tykkelsen på dekklaget.
På Naudodden har prosjektet arbeidet med å tolke resultatene fra tidligere undersøkelser. Det er også gjennom-
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ført en ny sedimentundersøkelse. Dette har resultert i bedre forståelse av de forurensede sedimentene, og det er
utarbeidet en tiltaksplan for opprydding. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har gitt tilskudd til dette.

Kvinesdal kommune
Prosjektgruppen har arbeidet med risikovurdering av forurensede
sedimenter i Fedafjorden. Rapporten om risikovurdering og forslag
til tiltak ble presentert for Klif og Fylkesmannen i Vest-Agder på et møte i Oslo.
På bakgrunn av resultatene fra miljøundersøkelsen i Fedafjorden
ble det sendt inn en forespørsel til Mattilsynet om å revurdere
kostholdsrådene som gjelder i Fedafjorden. I november kom
tilbakemeldingene om at resultatene av blåskjellundersøkelsene
er så gode at kostholdsrådene i Fedafjorden er opphevet.
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Prosjektgruppen i Kvinesdal kommune har i alt gjennomført 4 møter.
I tillegg er det gjennomført flere møter og diskusjoner i forbindelse med risikovurderingen. Prosjektgruppen deltok
også på møtet i Oslo.

Flekkefjord kommune
Prosjektgruppen har arbeidet med å gjennomføre miljøundersøkelsen i Flekkefjord. Faktarapporten om miljøundersøkelsen var ferdig i september, og arbeidet med risikovurdering pågår.
Det viser seg at det i enkelte områder i Flekkefjord fortsatt er forurensede sedimenter. Arbeidet med risikovurdering er en utfordring blant annet på grunn av at fjordene i Flekkefjord er terskelfjorder.
Prosjektgruppen i Flekkefjord har gjennomført 2 møter. I tillegg er det gjennomført møter i forbindelse med forhandling om kontrakt for miljøundersøkelse, og befaring i fjorden.

Kontakt: Terje Aamot
Epost: terje.aamot@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 9756 9394
Kontorsted: Flekkefjord
Varighet: 3 – 5 år
Finansiering: KLIF, Fylkesmannen i Vest-Agder, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner

Skjærgårdsparken Lister:
God drift i Skjærgårdstjenesten
Prosjektet fikk mindre tilskudd fra Miljøverndepartementet enn forvaltningsplanen tilsier. Det ble derfor mindre
investeringer enn planlagt. Likevel, 2011 var et aktivt og travelt år der mye skjedde.
På Prestøy i Farsund ble det bygget nytt toalett, steinbrygge, trebygge, søppelcontainerskap og molo som ble lagt
opp på 3 skjær. Moloen vil ta sjøen både for eksisterende og nye brygger.
Tiltak på Husøy er ikke ferdigstilt på grunn av problemer med å få støpt i lagelig vær. Toalett og steinbrygge blir
ferdigstilt våren 2012.
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Ellers er det mindre tiltak som for eksempel muringer og benker som er blitt satt ut på forskjellige plasser i de 4
kommunene. Prosjektet regner med at tilskudd for 2012 vil være større, slik at enda flere tiltak kan blir gjennomført.
Skjærgårdsparken og Sørnorsk kystnatur har laget ny nettside. Denne skal være til god hjelp for båt- og friluftsfolket i Lister. Adressen er: www.sorlandskysten.no
Pål og Øystein i Skjærgårdstjenesten Lister jobber med skjærgården i sommerhalvåret. De er flittige på internett
til å gi info og ha kontakt med brukere av skjærgården i Lister. I dag har Skjærgårdsparken Lister 720 venner på
Facebook.

ner
720 ven ok
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Kontakt: Karl Igland
Epost: kaig@farsund.kommune.no
Tlf: 38382025
Kontorsted: Farsund
Finansiering: Miljøverndepartementet dekker
investeringer

Sørnorsk kystnatur:
Tilrettelegging for naturopplevelser
langs Listerkysten
Grunneieravtaler og eiendomskjøp, dispensasjoner, påklaging og avslag på direktoratsnivå, reiselivsworkshop, to
Nordbergkonferanser om ”Fugleturisme” og ”Ut på tur” – 2011 har både vært et kritisk og begivenhetsrikt år for Sørnorsk kystnatur. Avslutningen ble god – gaver på til sammen kr 860 000 gis til naturopplevelsestiltak i regionen fra
Sparebankstiftelsen DNB!
Sørnorsk kystnatur består av 15 delprosjekter, der syv er felles og åtte er fordelt på de deltakende kommunene
Kvinesdal (1), Lyngdal (1), Flekkefjord (2) og Farsund (4). Høydepunkter for 2011 er for Flekkefjords del en tursti for
bevegelseshemmede til Hågåsen på Hidra og en ny parkeringsplass ved tursti til Brufjell fra Åna Sira. Kvinesdal har
fått kjøpt Haugelandsstranda i Fedafjorden fra grunneier bosatt i USA for tilrettelegging av et spennende tilbud for
allmennheten. Lyngdal har mottatt gave fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 500 000 til en naturopplevelseshall i
fjellet tilknyttet laksetrappa i Kvåsfossen. I Farsund har
Lista fuglestasjon fått kr 360 000 i gave til ny Sjøfuglbu ved
Lista fyr med tilhørende kvalitetsoptikk til utlån for allmennheten.
v

Verdiskaping, natur og opplevelser

Sørnorsk kystnatur har som formål å utvikle Listerkysten som
arena for forskning, kompetansebygging og formidling av
kunnskap om natur med fokus på naturopplevelse og reiseliv.
Som ett av femten nasjonale prosjekt under det nasjonale
programmet ”Naturarven som verdiskaper” i regi av Direktoratet
for naturforvaltning, skal prosjektet bidra til at verneområder
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og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs for samfunnsutviklingen. Gjennom investeringer i tilretteleggingstiltak for naturopplevelse og skjøtsel av verdifulle områder er målet at flere skal fristes til å besøke regionen,
både gjennom å skape nye produkter for reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitetene.

Spleiselag
Sørnorsk kystnatur er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal,
med både Fylkesmannen og Fylkeskommunen som viktige lagspillere. ”Naturarven som verdiskaper” har som finansieringsprinsipp at én lokalt investert krone, enten fra offentlige eller private aktører, utløser opptil én statlig krone.

Kontakt: Trond Rafoss
Epost: trond.rafoss@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 00 / 90 02 65 19
Kontorsted: Farsund
Varighet: 2009 - 2013
Finansiering: 2011: 9,2 mill 2012: 10,3 mill
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Vedlegg Listerrådets balanseregnskap for 2011
REGNSKAP
31.12.2011

EIENDELER
Anleggsmidler:
EDB-utstyr
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler:
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bank Listerrådet
Bank Listerfondet
Sum omløpsmidler:

kr
kr
kr

2 525 501
3 897 050
6 422 551

SUM EIENDELER:

kr

6 422 551

Egenkapital
Fond Listerrådet
Fond Listerfondet

kr
kr

1 960 110
3 803 891

Sum egenkapital:

kr

5 764 001

Kortsiktig gjeld:
Listerrådets gjeld til kommunen
Listerfondets gjeld til kommunen
Sum kortsiktig gjeld

kr
kr
kr

565 391
93 159
658 550

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr

6 422 551

EGENKAPITAL OG GJELD:

Langsiktig gjeld
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Levert av

RT reklamebyrå - www.rt.no

