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Listerrådet

Rådet er et interkommunalt samarbeid mellom de seks vestlige kommunene i Vest-Agder: Sirdal,
Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord og Farsund. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27 og er ikke en egen juridisk enhet.
Johnny Liland er valgt som ny leder for Listerrådet, og Ånen Werdal er valgt til nestleder. Sammensetningen av rådet i 2013 framgår av tabellen under:

Kommune

Medlemmer

Farsund

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

Flekkefjord

Ordfører Jan Sigbjørnsen (H)
Varaordfører Reidar Gausdal (V)
Rådmann Anne Berit Berge Ims

Hægebostad

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

Kvinesdal

Svein Arne Jerstad (Ap)
Varaordfører Per S. Kvinlaug (KrF)
Rådmann Camilla Dunsæd

Lyngdal

Jan Kristensen (H)
Kommunestyremedlem Tordis Alice Blørstad (Ap)
Rådmann Norman Udland

Sirdal

Ordfører Johnny Liland (Ap)
Varaordfører Egil Netland (KrF)
Rådmann Christina Ødegård

Vest-Agder fylkeskommune

Fylkestingsmedlem Svein Bringsjord (H)
Leder av strategi- og utviklingsenheten Kenneth Andersen

Se Lister.no for mer informasjon om hvordan Listerrådet er organisert.
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Arbeidsutvalget
De seks ordførerne i Listerrådet utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget overordnede mål er å legge
til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid. Utvalget søker å bli kjent med, og fremme saker
som det regionale samarbeidet kan ha nytte av. I 2013 hadde arbeidsvalget 7 møter og behandlet 63
saker.
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 2013 hadde rådmannsutvalget 6 møter og behandlet 62 saker.
Sekretariatet
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
Sekretariatet var frem til 31.12.2013 lokalisert i Kvinesdal. Fra 01.01.2014 er kontoradressen Postgården i Lyngdal.
Regnskap for Listerrådet 2013 er lagt som vedlegg helt bakerst i årsmeldingen.

Listerfondet
Det ble gitt tilsagn om over 1,6 millioner kroner til næringslivet i regionen fra Listerfondet i 2013.
Dette tilsvarer rammet for fondet det året. Til sammen mottok fondet 33 søknader. 20 av disse
resulterte i lovnad om tilskudd.

År

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

2012

48

26

2 096 000

2013

33

20

1 645 000

Sum

248

132

9 051 000

Ov
millio er 1,6
n
til næ er kroner
ring
i regio slivet
nen
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Helsenettverk Lister:
Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen

Hovedformålet til RS Helsenettverk Lister er å
legge til rette for økt samarbeid innen helse og
omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak. I 2013 har RS Helsenettverk Lister vedtatt å satse spesielt på fyrtårnsområdene Velferdsteknologi og telemedisin samt
Psykisk helse og rus. I tillegg fokuseres det på
demografiske utfordringer frem mot 2030.

legge

til ret
før øk te
sama t
rbeid

RS Helsenettverk Lister ble nedsatt av Listerrådet høsten 2008. Det er et fagnettverk hvor
kommunale ledere i helse- og omsorgstjenestene i de seks Listerkommunene møter sammen
med ledelse fra Sørlandet sykehus HF (både
fra Flekkefjord og Kristiansand), leder av Lister
pårørende- og brukerutvalg samt representanter
fra arbeidstakerorganisasjonene. Representanter for Lund og Sokndal kommune, Sørlandets
rehabiliteringssenter og Fylkesmannen i Agder
deltar i nettverket som observatører sammen med
kontaktpersoner fra Universitetet i Agder og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleien.
Nettverket har i 2013 hatt 7 møter.
Hovedformålet til RS Helsenettverk Lister er å
legge til rette for økt samarbeid innen helse og
omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak. RS Helsenettverk Lister
skal:
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•
•
•

Skape en arena for kunnskapsdeling og 		
erfaringsutveksling
Kartlegge mulige samarbeidstiltak og øke 		
robustheten på helse- og omsorgsfeltet
Ta tak i samhandlingsreformen (St.meld.		
nr. 47) på en offensiv og strukturert måte.

I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §6-1
skal kommunen inngå avtaler med det regionale
helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller
sammen med andre kommuner. Samarbeidet
skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og
brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og
omsorgstjenester. Kravene om hva avtalene skal
inneholde fremgår av § 6-2 i Helse- og omsorgstjenesteloven.
Kommunene i Lister har inngått delavtaler sammen med SSHF innen alle de lovpålagte områder,
og har i tillegg også blitt enige om å inngå ytterligere to delavtaler som omhandler håndtering
av avvik samt analyse/styringsdata ang. bruk av
helsetjenester. Delavtalene kan i sin helhet lastes
ned på SSHFs hjemmesider: http://sshf.no/FAGFOLK/SAMHANDLING/AVTALER/Sider/side.aspx
Delavtalene skal, etter vedtak i Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg, evalueres samlet i løpet
av våren 2014.
I tråd med føringene i Overordnet strategisk
samarbeidsavtale (OSA) som trådte i kraft
01.02.2012 er også Helsenettverk Lister konstituert som regionalt samarbeidsutvalg (RS). Inger
Merethe Egeland, kommunalsjef i Flekkefjord,
er valgt som leder og Anne Berit Åtland Hansen,
kommunalsjef i Kvinesdal, er valgt som nestleder.

Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister
har ifølge OSA ansvar for å:

reservepost, da prosjektfinansiering for de ulike
prosjektene kan være usikker.

•

Listerkommunenes utgifter til reservepost, samhandlingskoordinator, drift av Lister pårørende og
brukerutvalg, fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin samt fyrtårn psykisk helse og rus utgjorde
i 2013 til sammen kr. 1 492 500. Til sammen
utgjør prosjektene og satsingsområdene 10
prosjektmedarbeidere fordelt på ca 8 årsverk.

•
•
•

•

Initiere, igangsette og evaluere regionale 		
samhandlingstiltak
Følge opp, vedlikeholde og evaluere del-		
avtaler i egen kommuneregion
Sikre en hensiktsmessig organisering og 		
bemanning av samhandlingstiltak som
partene blir enige om å iverksette.
Opprette faggrupper/fagutvalg hvor opp-		
gaven er knyttet opp mot lokale behov i 		
denne kommuneregionens ansvarsområde.
Sørge for informasjon, forankring og 		
støtte i egen organisasjon om det
praktiske samhandlingsarbeidet.

Disse oppgavene kommer i tillegg til mandatet fra
Listerrrådet.
Møter og saker 2013:
RS Helsenettverk Lister har gjennomført 7 formelle nettverksmøter i løpet av 2013, hvorav ett
fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg.
Referater og sakslister kan lastes ned på www.
lister.no RS Helsenettverk Lister behandlet 64
saker i 2013.
Helsenettverk Lister har i 2013 vært styringsgruppe for 7 prosjekter med et budsjett via tilskudd på ca 8 400 000 kr. I tillegg kommer de to
fyrtårnsatsingene Velferdsteknologi/Telemedisin
og Psykiatri/rus, samt ressursen samhandlingskoordinator. Dette er satsingsområder Listerkommunene finansierer, hvorav 50 % av
kostnadene fordeles flatt og de resterende 50
% fordeles ut fra folketall i kommunen. Rådmannsutvalget vedtok også 16 aug. 2013 å sette
av kr. 300 000 på fond for Helsenettverket som

tilsku
ca 8 4 dd på
00 000
kr

Prosjektsøknader har vært utformet etter konkrete utfordringsområder som peker seg ut i
Listerregionen, med fokus på satsingsområdene
psykiatri og rus samt velferdsteknologi og telemedisin. I tillegg søkes det å etablere prosjekter som imøtekommer noen av de utfordringer
regionen vil se fremover i forhold til den demografiske utfordring.
Lister legeutvalg er et rådgivende utvalg som
består av de seks kommuneoverlegene i Listerregionen, praksiskonsulent ved Sørlandet sykehus
avdeling Flekkefjord (SSF), ledelsen ved SSFog
kommunalsjefer/enhetsleder i kommunene. Lister
legeutvalg hadde 2 møter i 2013. Hovedfokus i
møtene har vært forbruk spesialisthelsetjenester
og gjennomgang av hovedområder i Utviklingsplan 2030 med utvelgelse av representanter til
arbeidsgrupper.
Lister pårørende- og brukerutvalg er det andre
rådgivende utvalget for RS Helsenettverk Lister.
Utvalget består av 4 representanter fra Funksjonshemmede fellesorganisasjon, 2 representanter
fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner, 1 fra kreftforeningen og 1 fra
SSHFs brukerutvalg. Lister pårørende og brukerutvalg hadde 7 møter i 2013, hvorav ett felles
med helsenettverket. Utvalget har faste møter i
forkant av møtene i RS Helsenettverk Lister, hvor
saker av felles interesse tas opp. Lister pårørendeog brukerutvalg skal være en arena som bidrar
til å vedlikeholde og gi økt engasjement og
aktiviteter blant brukerorganisasjoner i regionen
gjennom kompetansedeling, erfaringsutveksling
og initiativ på tvers av kommuner og nivå. Leder
avpårørende- og brukerutvalget møter fast til RS
Helsenettverk Lister og videreformidler utvalgets
synspunkter til helsenettverket.
Referater og sakslister til Lister pårørende- og
brukerutvalg kan lastes ned på www.lister.no
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Samhandlingskoordinator har hatt følgende hovedoppgaver i 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representere Listerregionen i arbeidsutvalget til OSS
Koordinere arbeidet med avtaler og delavtaler
Sekretærfunksjon for RS Helsenettverk Lister
Pådriver for etablering av samhandlingstiltak
Utkast til høringssvar på områdeplaner fra helseforetaket, forskrifter og sentrale myndigheter.
I 2013 har det blitt utarbeidet høringssvar for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
Koordineringsansvar og oppfølgingsansvar for ansatte innen fyrtårnsatsingene.
Økonomistyring, rapportering og oppfølgingsansvar knyttet til ansatte i de ulike prosjektene.
Forberede saker og ivareta sekretærfunksjonen for Lister legeutvalg og Lister pårørende- og
brukerutvalg.
Innhente og analysere data og informasjon om samhandlingsreformen og forbruk av spesialisthelsetjenester.

Øvrige aktiviteter gjennomført i 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Helsenettverk Lister har v. leder representert Listerregionen i 3 møter i Overordnet strategisk
samarbeidsutvalg OSS
Helsenettverk Lister har v. samhandlingskoordinator representert regionen i 6 møter i arbeidsutvalget til OSS
Oppdatert og videreutviklet nettsiden www.lister.no/helsenettverk-lister
Deltatt på dialogkonferanser og andre møter med SSHF vedrørende Utviklingsplan 2030
Deltatt på dialogkonferanser og andre møter med SSHF vedrørende Strategiplan 2015-2017
Utnevnt representanter til å representere Listerregionen i ulike arbeidsgrupper tilknyttet
Strategiplan 2015-2017, og koordinert arbeidet med arbeidsgruppene.
Organisert kurs i Styringsdata via KS, med deltakere fra alle kommunene i Listerregionen samt
Setesdal og Lindesnes.
Organisert kurs for ledere innen helse og omsorg med tema Opplæringsprogrammet for 		
pårørende
Søkt og fått godkjent opptak i Læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasient
forløp i kommunene (4 av Listerkommunene).
Det har blitt vedtatt å videreføre satsingsområdene i Helsenettverk Lister også i 2014, med 		
samhandlingskoordinator, de to fyrtårnsatsingene samt Lister pårørende og brukerutvalg.

Kommune
styrene

Listerrådet

OSS

Rådmannsutvalget

Lister

RS
Helsenettverk
Lister
Samhandlings
koordinator

legeutvalg

Andre
prosjekter

SSHF

SSF

Lister
Pårørende
og bruker
utvalg

Fyrtårn
Velferdsteknologi
og telemed.

Fyrtårn
Pyskisk
helse og rus

Prosjekter

Prosjekter

Kontakt:					Elisabeth Urstad
E-post:						elisabeth.urstad@flekkefjord.kommune.no
Tlf:						900 72 893
Kontorsted:					Flekkefjord kommune, rådhuset.
Varighet for prosjektet:			

01.01.13 – årlige vurderinger fra Listerkommunene

Finansiering for prosjektet: 			
						

Listerkommunene finansierte i 2013 RS Helsenettverk
Lister med til sammen kr. 1 492 500
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Lister barnevern:
Innovasjon og kompetanse, hånd i hånd med brukermedvirkning.
Gjennom evaluering og brukertilbakemeldinger har Lister barnevern i 2013 fått klarere for seg hvilken
retning tjenesten bør spisses i. Utfra dette har enheten fortsatt å utvikle tjenester som utgjør en forskjell for brukerne. Lister barneverns kjernevirksomhet er å avdekke vanskene i familien, og bidra til at
foreldre får til de endringer som er nødvendige for at barna skal få utviklingsstøtte og god tilknytning.
I 2013 ble det utarbeidet egen tjenesteanalyse og ekstern evaluering av Lister barnevern. Det ble også
gjennomført brukerundersøkelse og medarbederundersøkelse. Resultatene av dette arbeidet ble retningsgivende for utviklingsarbeidet videre. Blant annet opprettelsen av et brukerråd.

ut
tjen vikle
utgj ester s
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e
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Opplæring i praktisk bruk av nye tiltaksplaner var et fokus-område
våren 2013 og fortsetter i 2014. I 2013 har flere saksbehandlere
gjennomgått opplæring i «barne-samtalen», og flere vil bli opplært i
2014. Det gjennomføres også
opplæring i veiledningsmetodikken Marte Meo, og det planlegges
opplæring i metodene PCIT, og Crowell.
Unni Heltne fra SfK har hatt prosessveiledning med de ansatte, samt
saksveiledning med voldsteamet. Tjenesten har etablert gode rutiner
for arbeidet med familievoldsproblematikk. Enheten er tilknyttet Praksis Sør og deltar i ulike utviklingsprosjekter der, blant annet fokus på
tidlig innsats i forhold til barn 0-4 år.

Lister barnevern har siden 2012 hatt et prosjekt med 4 miljøterapeuter. Disse stillingene er nå gjort
faste, samtidig som stillingene er økt med en halv. Lister barnevern bruker kun unntaksvis private
tiltaksaktører og da til tyngre hjelpetiltak.
Lister barnevern har planlagt prosjektet «Huset» i 2013, med oppstart i 2014. Huset vil blant annet
brukes til samvær med tilsyn og ulike typer spissede hjelpetiltak. Dette er et samarbeids-prosjekt med
Barnevern Sør som er kommunene Lindesnes, Marnardal, Åseral og Mandal. Her skal vi drive erfaringsutveksling og felles kompetanseheving med særlig vekt på lokale gode tiltaksløsninger.
I 2013 har enheten hatt fokus på implementering av opparbeidet kompetanse. Å lage gode strukturer
og rutiner for undersøkelsesarbeidet sikrer en lik praksis, og høy kvalitet. Lister barnevern har i 2013
hatt fokus på oppdatering avviksrutiner, intern-kontroll og rutinehåndbok, og har samlet dette i dataredskapet kvalitetslosen. Dette arbeidet fortsetter i 2014.
Lister barnevern erfarer at antall bekymringsmeldinger har lagt seg på et realistisk nivå. Enheten har
også i 2013 deltatt i tverrfaglig samhandling knyttet til «Tidlig Innsats i barnehagene» med formål om
tidlig identifisering av barn med vansker, og har generelt fokus på å komme inn med hjelp tidlig i en
vanske og tidlig i barnets liv. Lister barnevern erfarer at det sendes meldinger om flere småbarn. Her
iverksettes det ofte tette og individuelt tilpassede hjelpetiltak som evalueres kontinuerlig for å oppnå
ønsket endring. I 2013 ble det foretatt færre fosterhjemsplasseringer av barn enn tidligere år.
Kontakt:			Mette Madsen
E-post:				post@farsund.kommune.no
Tlf:				

38 38 20 00

Kontorsted:			Farsund
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Lister byggesakstilsyn:
Høy tilsynsaktivitet for regionen
Tilsynsaktiviteten har vært høy for regionen. Lyngdal og Hægebostad har fått utført færrest tilsyn,
mens Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal har utført flest. Flekkefjord har hatt de mest omfattende tilsynene, mens Kvinesdal har hatt størst fokus på de lovpålagte fagområdene det skal holdes tilsyn med.
Differansen på antall avvik og lukkede avvik er for stor. Faggruppen for LBT vør derfor etablere en
felles håndtering for saker som ikke får tilfredsstillende avvikshåndtering. Rutiner/proseryrer med felles
håndtering/sanksjoner bør etableres.

Kommune

Antall tilsyn

Antall avvik

Lukkede avvik

Farsund kommune

10

22

10

Flekkefjord kommune

10

31

16

Lyngdal kommune

2

5

5

Hægebostad kommune

1

5

3

Kvinesdal kommune

12

29

11

Sirdal kommune
			
Totalt i Listerkommunene

13

25

15

46

115

60

Kontakt:			

Odd R. Roland

E-post:				odd.rolf.roland@sirdal.kommune.no
Tlf:				995 07 568
Kontorsted:			Sirdal kommune
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Lister friluftsråd:
Tilrettelegger for friluftsliv for alle

1.4 m
il
kron lioner
Gjen
e
sidig r fra
est
til s
kilt iftelsen
60 tu ing av
rstie
r

Lister Friluftsråd arbeider i samarbeid med medlemskommunene
og fylkeskommunale og statlige organer for å ivareta og øke
interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen. 2013
har vært et svært aktivt år for Friluftsrådet med oppstart og videreføring av
en rekke prosjekter. Blant annet fikk Lister Friluftsråd tildelt 1.4 millioner kroner
fra Gjensidigestiftelsen til skilting av 60 turstier; 10 i hver av medlems-kommunene.

Lister Friluftsråd ble etablert i 2006. Siden oppstart har Friluftsrådet hatt daglig leder ansatt i deltidsstilling. I september 2011 ble det tilsatt ny daglig leder i heltidsstilling. I 2013 ble det i tillegg ansatt en
prosjektmedarbeider i 100 % stilling. Lister Friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast
kontorplass ved Vest-Agder fylkeskommune sine lokaler på Nordberg Fort på Lista i Farsund
kommune.
Ved siden av daglig drift har Lister Friluftsrådet i løpet av 2013 arbeidet med følgende hovedsaker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skilting av minimum 60 turløyper i Lister etter ny nasjonal standard.
Utarbeidelse og produksjon av informasjonstavler i tilknytning til turstier.
Opprettelse av Kystled Lister. I 2013 ble to hytter klar for overnatting.
Friluftscamp Epledal som var et tilbud for 5.-7. klassinger i hele Lister.
Aktivitetskurs i friluft for lærere og SFO-ansatte.
Produksjon av tursykkelkart for Farsund, Lista og Herad.
Installasjon av båtheis for funksjonshemmede i Flekkefjord.
Lavterskel turtilbud i samarbeid med LHL Flekkefjord og Flekkefjord Frivilligsentral.

Kontakt:			Tina Bringslimark
E-post:				lister@friluftsråd.no
Tlf:				971 32 728
Kontorsted:			Nordberg Fort
Foto: Tina Bringslimark
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Lister kompetanse:
Store administrative endringer i 2013
I 2013 ble det skifte av daglig leder i Lister Kompetanse. Hallfrid Os Andersen gikk over til ny stilling
i Mandal kommune og Hilde Strømme overtok som daglig leder i juli. Styreformann Ingunn Foss fikk
fast plass på Stortinget og ble erstattet av Jan Sigbjørnsen. Ånen Werdal gikk inn som fast medlem av
styret.
Som planlagt startet Lister Kompetanse i samarbeid med Setesdal Regionråd og Lindesnesregionen
nytt lærerstudium i Farsund i samarbeid med høyskolen i Telemark. Studiet går på deltid over 4 år. I
Farsund startet det opp 4 studenter og i de andre regionene 2 til sammen.
Pågående studier er Vernepleie med oppstart 2010 og 2012 som går i Lyngdal. Sykepleie,
Grunnskolelærer og Førskolelærer går i Flekkefjord. Farsund har i tillegg til Lærerstudenter også,
Organisasjon og ledelse, Bedriftsøkonomi, Regnskap og Økonomi og administrasjon.
Nytt prosjekt ble igangsatt og Lister Kompetanse har søkt Sørlandets Kompetansefond om
kr. 250 000,- til utvikling av desentralisert ingeniørstudium i samarbeid med Setesdal Regionråd og
Lindesnesregionen. Setesdal Regionråd er tildelt samme sum etter søknad til Aust-Agder. Målet er å
kunne tilby utdanning i Ingeniørfag med UIA som samarbeidspartner. Deler av studiet skal tilbys lokalt
og deler (slik som lab) gjennomføres i campus. Om vi lykkes vil oppstart være i 2016 eller 2017.
I desember flyttet Lister Kompetanse fra Kvinesdal og sammen med de andre Listerselskapene til Postgården i Lyngdal.
Planer og mål for 2013
Plan om gjennomføring av rekrutteringsseminar ble gjennomført med gode tilbakemeldinger til
Hallfrid Os Andersen.
Oppstart av planlagte studier gikk etter planen i 2013. Levering av Barnehagelærerstudiet fra UIA
for 2014 strandet da UIA av ulike interne årsaker ikke klarte å levere studiet desentralisert. Forhandlinger med HiT ble satt i gang på slutten av året for å forsøke å dekke behovet i kommunene for
Barnehagelærere.
Plan for 2014
Planen for 2014 er oppstart av Vernepleie i Lyngdal og Barnehagelærer i Lister.
Økonomien i selskapet er fremdeles svak. Etter at Sørlandets Kompetansefond ikke lenger støtter
studiene må vi finne nye samarbeidspartnere. Dette er et viktig arbeid for å sikre drift i selskapet.
Aktivitetsnivået og kostnadsnivået følger hverandre tett og krever at vi søker støtte eksternt.

Kontakt:			Hilde Strømme
E-post:				hilde.stromme@listerkompetanse.no
Tlf:				941 68 444
Kontorsted:			Lygna næringshage
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Lister nyskaping:
Samhandling om næringsutvikling
Som regionalt næringsselskap har Lister nyskaping ansvaret for drift av næringshagene Signaler i
Flekkefjord og Lygna i Lyngdal. Det er også et godt samarbeid med Access Lista og med Steis næringshage i Eiken. Næringshagene representerer viktige møteplasser og nettverk.
Vertskap på Signaler er Renathe Oma mens Elisabeth Gulli Igland har tilsvarende ansvar i Lygna.
Sommeren 2013 ble Grethe Hindersland ansatt i Lister nyskaping. Hun overtok som daglig leder da
Hans Fredrik Grøvan ble stortingsrepresentant etter valget i september.
Industriregionen Lister
Satsingen i Lister Alliance fortsetter med sterkt eierskap og stor entusiasme blant bedriftene som er
medlemmer. Også innenfor treforedlingsindustrien har klynge-arbeidet hatt framgang. Forprosjektet
BegeisTre rettet seg mot rekruttering og innovasjon hos de 7 medlemmene. I 2013 ble hovedprosjektet utviklet der hovedtema er verdikjedetenkning på tvers av bedrifter og produkter.
Grønn energi
Både forprosjektet Lista biogass og hovedprosjektet Lister biovarme har Lister nyskaping i god samarbeid med andre aktører oppnådd gode resultater. Biovarme og grønn energi var hovedtema for
Listerkonferansen 2013.
Kontakt med virkemiddelapparatet
En viktig oppgave for Lister nyskaping er å formidle kunnskap om ulike støtte ordninger som regionens næringsliv og potensielle gründere kan ha nytte av. I tillegg til direkte veiledning har det i 2013
vært flere møter der Innovasjon Norge, Sørlandets kompetansefond, Forskningsrådet, Vest-Agder
fylkeskommune og andre har bidratt med informasjon og veiledning.
Finn ledig areal
Samarbeid med det kommunale apparatet for næringsutvikling er viktig for Lister nyskaping. Det
gjelder i arbeidet med å koble firma og enkeltpersoner til det nevnte virkemiddelapparatet og for å
gjennomføre ulike prosjekt. Arealguiden.no er et eksempel på et slikt prosjekt. Sammen med Haugalandet, Bergensregionen og Stavangerregionen, vil vi i Lister gjøre næringsarealet i kommunene
lettere tilgjengelig. Nettportalen Arealguiden.no er et godt verktøy det nå er opp til kommunene å
markedsføre og bruke.

Kontakt:			Grethe Hindersland
E-post:				grethe.hindersland@listernyskaping.no
Tlf:				917 73 587

14

Kontorsted:			

Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Finansiering:			

Offentlig finansiering og prosjektfinansiering

Lister pedagogiske senter:
En endring i en organisasjon er ikke virkelig før den har slått røtter!

Enhver kommune, enten stor eller liten, har som
skoleeier en rekke skolemessige forhold de skal
holde oversikt over. I Lister har Lister pedagogiske
senter (LPS) fått en oppgave som medhjelper i
dette arbeidet. De skolefaglig ansvarlige ser nytten av å prioritere felles interkommunal satsing
på en del satsingsområder. Her har LPS en viktig
koordinerende og utførende rolle. Vår oppgave
blir på mange måter å bidra til at pedagogene og
skolelederne i Lister får økt sin kompetanse slik
at dette igjen fører til økt læringseffekt i klasserommene i Lister!
I vår forrige rapport beskrev vi blant annet listerskolenes store satsing på vurdering for læring.
(VFL). Vi nevnte også at skolelederne parallelt med
denne satsinga ble skolert i implementering, blant
annet om hva som må til for at en endring skal
skje i en organisasjon. Den kunnskap vi fikk gjennom dette arbeidet kan sammenfattes i det som er
«overskriften» på denne rapporten: En endring i en
organisasjon er ikke virkelig før den har slått røtter!
Som en konsekvens av dette har LPS fulgt opp
skolene i Lister i forhold til vedlikehold og videre
arbeid med VFL. Vi har besøkt skolene etter tur,
og støtte og forventning er to stikkord som gjelder
ved disse besøkene. For alle skolene i Lister har det
vært et økt fokus på metodikken knyttet til VFL.
Men «røttene» er ikke like godt rotfestet alle steder
og oppfølging vil fortsette! Som en hyggelig sak
kan nevnes at vår rapport om arbeidet med VFL ble
såpass vel anerkjent at vi ble invitert til Udir for å
fortelle om hvordan vi hadde organisert vår satsing.
LPS har også utarbeidet en foreldrebrosjyre om VFL.
Den skal være sendt hjem med alle elever.
NyGIV som var en særlig satsing mot 10. trinn ble
avsluttet som prosjekt i 2013. Fokus i dette arbeidet
var å gi elever økt motivasjon for skolearbeid med
tanke på å kunne gjennomføre videregående skole.

Et uttrykk som av og til benyttes for nyutdannede
lærere er praksissjokk! Overgangen fra utdanning
til det «virkelig liv i klasserommet» kan være meget
stor. LPS har som en av sine oppgaver å veilede
nyutdannede lærere. Dette er meget interessant,
og lærerne gir uttrykk for at det er nyttig.
Alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolenes virksomhet. I Lister har vi valgt en
modell som Utdanningsdirektoratet anbefaler.
Modellen tilsier at vi i Listerskolene har et «korps»
av eksterne skolevurderere. Når en skole, i samarbeid mellom skole og skolefaglig ansvarlig, vil
ha en vurdering av et utviklingsområde på skolen, organiserer vi fra LPS dette arbeidet. Tema
for utviklingsområde kan være for eksempel:
Læringsmiljø og klasseledelse, VFL eller tilpasset
opplæring. Etter rapportframleggelse på skolen er
det en fast struktur på hvordan skole og skolefaglig
ansvarlig skal følge opp foreslåtte tiltak. Ekstern
skolevurdering er ikke et tilsyn! To skoler har hatt
ekstern vurdering i 2013.
LPS har i løpet av 2013 besøkt en rekke skoler
med et opplegg knyttet til «læringsmiljø og klasseledelse». Også her gjelder «sannheten» i det som
står som overskrift. Oppfølging er både nyttig og
nødvendig.
Vi har også et opplegg som tar for seg å øke lærernes kunnskap om og bruk av ulike læringsstrategier.
Fra 2014 er Lister pedagogiske senter blitt organisert med Lyngdal som vertskommune. De fem
kommunene som LPS betjener står nå for finansieringa. LPS har fra august 2013 hatt 2 ansatte i 100
% stilling hver. Fra januar 2014 er 50 % stilling
definert som utviklingsveileder for statlig satsing på
ungdomstrinnet.

Kontakt:			Arne Danielsen
E-post:				arne.danielsen@lyngdal.kommune.no
Tlf:				

38 33 40 00 eller 958 15 822

Kontorsted:			

Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
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Lister PPT:
Felles ramme, tilpasset innhold
Alle kommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som skal hjelpe kommunene og
deres skoler og barnehager med både kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, utredning og
sakkyndig vurdering for at opplæring skal kunne legges til rette for barn, unge og voksne med
spesielle behov.
Lister pedagogisk- psykologiske tjeneste er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal.
Telemarksforsking har i 2013 etter oppdrag fra Farsund kommune, som er tjenestens vertskommune,
evaluert den interkommunale PP Tjenesten og anbefaler at samarbeidet fortsetter med den samme
strukturen som vi har i dag.
Ut fra Telemarksforsknings vurdering er det mye som fungerer godt i Lister PPT. Vi har ansatte som er
fornøyde med sin arbeidsplass, samarbeidspartnere som opplever oss som tilgjengelig og det påpekes
at det interkommunale samarbeidet gir en økt fagkompetanse.
Samtidig er det behov for utvikling og endring også hos oss. Som mer helhetlige rutiner, sterkere grad
av lagarbeid og økt fokus på systemrettet arbeid.
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System/Proaktivt

Lister PPT startet derfor på tampen av året en gjennomgang av egne styrker og svakheter, muligheter
og problemer for å kunne innta en mer proaktiv og forebyggende rolle, og i tett relasjon med
kommunene skape en felles overordnet ramme som kan fylles med den enkelte kommune, skole eller
barnehages behovstilpassede innhold.

Kontakt:			

Hanne Kristin Lervik

E-post:				hkle@farsund.kommune.no
Tlf:				

38 38 20 00

Kontorsted:			Farsund
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Nullvisjonen i Lister:
Holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet
I 2013 ble det drept 187 mennesker i trafikken i Norge – en økning fra året før, men vi er likevel på
1950-nivå. Vest-Agder hadde en nedgang, og i 2013 hadde vårt fylke for første gang NULL trafikkdrepte ungdommer.
Antallet trafikkdrepte i Lister har de siste årene ligget lavere enn årene før.
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Nullvisjonens oppgave er å drive holdningsskapende kunnskapsbyggende arbeid innen trafikksikkerhet. Håpet er at mest mulig informasjon og opplæring av befolkningen skal føre til atferdsendring.
Over 70% av ulykkene skyldes vår egen atferd. Viktig fokus er fart, bilbelte, rus og telefonbruk.
Nytt fra Nullvisjonen
Alle 6 Listerkommuner er med i Nullvisjonen i Lister. I Vest-Agder er det også to andre Nullvisjonsregioner – Lindesnesregionen og kommunene rundt Kristiansand. I 2013 kom Vennesla med, og
Mandal vedtok nylig å slutte seg til. Nå mangler kun Lindesnes kommune.
Aktiviteter/kurs
2013 var et svært aktivt år med 49 kurs for 3394 deltakere. Vi har deltatt på mange foreldremøter,
hatt stands på mange arrangementer og vært på mange befaringer. 5 av 6 kommuner har vår
brosjyreserie til utdeling på sine servicetorg. Vår nettside passerte 150.000 artikkelvisninger og vi
passerte 840 «likere» på vår Facebookside. Nesten 2500 brosjyrer om sikring av barn i bil er delt ut til
alle regionens barnehager. En serie på 5 filmer om foreldrenes viktige rolle som forbilder i trafikken
ble lagd sommeren 2013 – se vår nettside.

Kontakt:			Torstein Salvesen
E-post:				nullvisjonen@lyngdal.kommune.no
Tlf:				905 55 947
Kontorsted:			Lyngdal rådhus
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Rene Listerfjorder:
Kartlegging og opprydding i forurensede sjøsedimenter

I 2013 har arbeidene i Farsund vært preget av avslutning av tiltakene på Naudodden, og gjennomføring av kontroll av tiltakene. I Kvinesdal og Flekkefjord har hovedsaken vært planlegging og gjennomføring av trinn 3 risikovurdering, og utarbeidelse av tiltaksplaner. Rene Listerfjorder har også
deltatt i arbeidet med å lage tiltaksplaner i forbindelse med vannforskriften.
Farsund kommune:
Tiltakene for å rydde opp i forurensede sedimenter på Naudodden ble avsluttet vinteren og våren
2013. I slutten av oktober ble det gjennomført en visuell kontroll ved hjelp av ROV. Undersøkelsen
viste at tildekkingen er meget god, og det ble observert rikholdig marin biologisk aktivitet på alle
prøvestasjonene. Prosjektgruppen i Farsund kommune startet også opp arbeidet med å avklare situasjonen i Lundevågen. Det ble utarbeidet et program for å gjennomføre trinn 3 risikovurdering, og
utarbeidelse av tiltaksplaner.
Kvinesdal kommune:
I Kvinesdal kommune har hovedoppgaven vært å gjennomføre risikovurdering trinn 3 for Fedafjorden.
Dette arbeidet omfatter også undersøkelser av miljøgifter i fisk og bunndyr. Det skal også utarbeides
en tiltaksvurdering og en tiltaksplan. I undersøkelsen er det også inkludert 3 prøvestasjoner i Berivika.
Dette for å sjekke ut forurensningsgraden på sedimentene i Berivika.
Flekkefjord kommune:
Også i Flekkefjord har det vært mest arbeid i forbindelse med risikovurdering trinn 3 for fjordsystemet
i Flekkefjord. Innsamling av prøver startet midt i mai, og det er også analysert på miljøgifter i fisk og
blåskjell.
Rene Listerfjorder har også deltatt i arbeidet vannforskriften i de 3 kommunene. Vårt bidrag har vært
å lage tiltaksanalyser for kystvannforekomstene i vannområdene Lygna og Sira-Kvina. Dette er en del
av det nasjonale arbeidet for å etablere regionale forvaltningsplaner for alle vannmiljøer i Norge.

Kontakt:			Terje Aamot
E-post:				terje.aamot@flekkefjord.kommune.no
Tlf:				975 69 394
Kontorsted:			Flekkefjord rådhus
Finansiering:			

Miljødirektoratet, Flekkefjord kommune, Farsund kommune og

				Kvinesdal kommune.
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Innhenting av passive prøvetakere i Flekkefjord.
Foto: Arve Misund
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Sørnorsk kystnatur:
Avslutningsåret ble gjennombruddsår
I 2009 ble det laget en dristig plan over tilretteleggingstiltak som ville berøre et hundretalls grunneiere
av spesielt verdifulle naturområder. Denne planen har med få unntak nå blitt virkelighet med hensyn
til nødvendige avtaler og tillatelser. Det som skulle være et avslutningsår for Sørnorsk kystnatur har
dermed blitt et gjennombruddsår for prosjektet. Samarbeidskommunene viderefører prosjektet ett år
utover den planlagte perioden.
I Lyngdalen er en gammel drøm gått i oppfyllelse. En av Norges lengste fisketrapper i tunnel er i løpet
av året blitt bygget forbi Kvåsfossen i elva Lygna slik at laks og sjøaure skal kunne ta i bruk over 20
km med nytt gyte- og oppvekstareal i vassdraget. Bidraget fra Sørnorsk kystnatur har bestått i en unik
tilrettelegging av anlegget for publikumsbesøk som gir spennende muligheter for naturopplevelser og
undervisning, samt et næringsutviklingspotensial for grunneier. På Lista ble Slevdalsvann naturreservat
dette året prioritert på topp i nasjonal plan for restaurering av våtmark. Der har Sørnorsk kystnatur
gjennomført et forprosjekt på tilrettelegging av dette naturreservatet for undervisning og naturopplevelser. En rekke grunneieravtaler ble inngått for realisering av forprosjektet med påfølgende utlysning av anbudskonkurranse for byggetrinn 1 henholdsvis «friluftsamfi» og «bunkerskjul». Slevdalsvann
naturreservat vil inngå i det helhetlige tilbudet hvor det pågår tilrettelegging av 7 lokaliteter for naturopplevelser med utgangspunkt i fuglelivet på Lista. I Kvinesdal kommune er det reist to bygg i Haugelandstranda i Fedafjorden. Her kan skoleklasser reise på overnattingstur i rike natur og kulturhistoriske
omgivelser. Overnattingstilbudet i Haugelandstrand inngår i Kystled Lister og administreres i regi av
Lister friluftsråd. Av andre sentrale høydepunkt i løpet av året bør nevnes autoriseringen av et felles
guidekorps i Lister bestående av 17 autoriserte guider.

Foto: Trond Rafoss

Kontakt:			Trond Rafoss
E-post:				trond.rafoss@farsund.kommune.no
Tlf:				

38 38 20 00 eller 900 26 519

Kontorsted:			Farsund kommune
Finansiering:			

41,5 mill., herav 6,5 mill egeninnsats for hele prosjektperioden.

				Private og offentlige midler.
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Det Digitale Vestre Agder (DDV):
Forberedelse for utvidet samarbeid
I tillegg til å ivareta det løpende IKT-samarbeidet mellom de 11 kommunene i Listerregionen og
Lindesnesregionen var 2013 året da 9 av kommunene bestemte seg for å videreutvikle sitt IKT-samarbeid ved å etablere en felles IKT-organisasjon.
Samarbeidsprosjektet Det Digitale Vestre Agder (DDV) har pågått i mer enn 10 år, og har i 2013
bestått av samtlige kommuner i Listerregionen og Lindesnesregionen. Kommunene har samarbeidet
om bl.a. sikkerhetsløsninger, innkjøp og drift av infrastruktur, IKT-løsninger, brukerstøtte og kompetansehevning.
eKommunestrategi-prosjektet i DDV ble startet høsten 2011, og i januar 2013 leverte Styringsgruppa
for DDV (rådmennene i samarbeidskommunene) sitt forslag til felles IKT-strategi og felles IKT-organisasjon for kommunene i samarbeidet.
Forslaget innebar bl.a. etableringen av de to selvstendige selskapene DDV strategi og DDV Drift. Målsettingen for selskapene var å planlegge og levere framtidsrettede og stabile IKT-tjenester som basis
for at kommunene kan gi god service og ha en mest mulig effektiv tjenesteproduksjon.
DDV Drift blir det største av de to selskapene, og bemanningen vil i stor grad utgjøres av IKT-ansatte
fra samarbeidskommunene. DDV drift skal bl.a. sørge for drift av datasenter, IKT-infrastruktur, programløsninger og helpdesk.
DDV Strategi skal ivareta den daglige strategiske og administrative ledelsen av samarbeidet, samt
ivaretar prosjektledelse av interkommunale IKT-prosjekter. Selskapet står også for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger, og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.
I løpet av 2013 var forslaget fra DDVs styringsgruppe til politisk behandling i kommunestyrene i samarbeidskommunene. Endelige vedtak ble fattet i desember 2013 og januar 2014 og innebar at 4 av
Listerkommunene (Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Hægebostad) og samtlige av Lindesneskommunene bestemte seg for å bli med i Nye DDV.

Kontakt:			Rune Stokke
E-post:				rune.stokke@lindesnes.kommune.no
Tlf:				915 53 054
Kontorsted:			

Marnardal rådhus (flytter til Vigeland innen 2014).

Finansiering:			

Kommunene som deltar i samarbeidet.
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Balanseregnskap for Listerrådet 2013
Tall i norsk kroner – 31.12.2013

EIENDELER:
Anleggsmidler: 				kr 0,00
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer			
Bank Listerrådet				
Bank Listerfondet				
Sum omløpsmidler:				

kr 169 360,00
kr 3 169 588,84
kr 3 950 274, 92
kr 7 289 223,76

SUM EIENDELER				

kr 7 289 223,76

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Fond Listerrådet				
Fond Listerfondet				
Sum egenkapital:				

kr 1 590 223,74
kr 2 892 134,92
kr 4 482 358,66

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

kr 1 579 365,10
kr 1 227 500,00
kr 2 806 865, 10

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

kr 7 289 223,76
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