
 

 
 

 
LUND KOMMUNE 

 

 

 
Regionråd Dalane 
 

Innkalling 
 
 
Møtested: Lund rådhus, møterommet 

 
Dato: 06.02.2017 

 
Tidspunkt: Kl. 09:00 
 
Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes 
hjemmeside www.lund.kommune.no. 
 
Forfall meldes på telefon 51 40 47 02. 
 
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Frank Toks har meldt forfall. 
 
Program:  
09.00 -10.30:  Orientering om Listersamarbeidet og Listerrådet, ved rådsleder  Arnt  
                       Abrahamsen og daglig leder Svein Vangen. 
 
10.30 -11.00:  Difi modellen - Seriøst arbeidsliv og lokale bedrifter som tar samfunnsansvar –  
                       orientering ved Roger Myklebust, HTV fagforbundet Dalane. 
 
11.00 -11.45:  Orientering om studietilbod i Personalpsykologi 15 STP , eit fag frå UiB – ved  
                       salssjef i Folkeuniversitetet Reidar Brandsberg. 
 
11.45 -12.00:  ”Lundkvarteret” – orientering om flomsikring og sentrumsutvikling Moi – ved  
                       Olav Hafstad. 
 
12.00:             Behandling av saker 
 
12.30:             Slutt. 
 
 
Til behandling: 
 
Sak nr. 
 

Sakstittel  

001/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL  
002/17 PARTENERSKAPSAVTALE FOR UTDANNING I 

REGIONENE - REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE 
 

003/17 EVENTUELT  
 
 
Moi, den 30/1-2016 
 
Olav Hafstad 
leder 
 
 



 

 
 

 
LUND KOMMUNE 

 
 Arkiv FE - 033 

 Sak 17/49 

 Saksbehandler Eva Alver Gursli 

 Dato 24.01.2017 

 
  

 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
001/17 Regionråd Dalane 06.02.2017 

 
 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger. 
 
  



 
 
 
Ståle Kongsvik  
rådmann  
 Rut Evy Pettersen 
 kommunalsjef økonomi 
 
Vedlegg: 
140769 Protokoll - Regionråd Dalane - 29.11.2016 
 
 



 

 
 

 
LUND KOMMUNE 

 
 
 
Regionråd Dalane 
 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: 
 

Sokndal Rådhus 

Dato: 
 

29.11.2016 

Tidspunkt: Kl. 09:00 - 11:30 
 
  
     
Følgende møtte:  
 
Trond Arne Pedersen (ordfører Sokndal), Frank Toks (varaordfører Sokndal), Dag Sørensen 
(rådmann Sokndal, Odd Stangeland (ordfører Eigersund), Leif Erik Egaas (varaordfører 
Eigersund) Torbjørn Ognedal  (ordfører Bjerkreim), Marthon Skårland ( varaordfører 
Bjerkreim), Ørjan Daltveit (rådmann Bjerkreim), Olav Hafstad (ordfører Lund) og Ståle 
Kongsvik (rådmann Lund). 
 
Forfall: Ann Sissel Haukland (varaordfører Lund) og Gro Anita Trøan (rådmann Eigersund). 
 
Vara for Haukland hadde ikke anledning til å møte, dette pga at vedkommende ble innkalt 
med 1 dags varsel.  
 
Ingen vara møtte for Trøan.  
 
Leder Knut Pettersen og fagleder Gudrun Ellingsen ved Dalane Utdanningssenter orienterte 
fra kl 09.10 -10.00 om senterets tilbud. 
 
Sakliste 
 
Sak nr. 
 

Sakstittel  

007/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL  
008/16 REFERATSAKER  
009/16 MØTEPLAN 2017  
010/16 PRIORITERTE SAKER FOR REGIONRÅDET - 

OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 10/16 
 

011/16 REGIONREFORMEN - UTTALELSE FRA REGIONRÅD 
DALANE 

 

012/16 EVENTUELT  
 
 
 
Moi, den 30/11-2016 
 
Olav Hafstad 
leder 



Side 2 
 

 
 
 
 
007/16: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger. 

Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
 
Møteleder påpekte at saksdokumentene var sendt ut for sent, men at rådets 
sekretær ikke kan lastes for dette. 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

RDA- 007/16 Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger. 

 
008/16: REFERATSAKER 
 
Forslag til vedtak: 
 
Meldingene tas til etterretning som de foreligger. 

Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

RDA- 008/16 Vedtak: 
 
Meldingene tas til etterretning som de foreligger. 

 
009/16: Møteplan 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Følgende møteplan vedtas for 2017: 
06.02: Lund  
08.05: Bjerkreim 
18.09: Eigersund 
27.11: Sokndal 
Møtetid er fra kl 09.00 -12.00. 
 
Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 



Side 3 
 

Møtebehandling: 
 
Stangeland foreslo følgende tillegg: På hvert møte i rådet i 2017 avsettes inntil 0,5 
time til presentasjon av prosjekt/planer/tiltak i vertskommunen som kan være av 
interesse for de andre kommunene i regionen. 
 
Forslag til innstilling med Stangelands tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
RDA- 009/16 Vedtak: 
 
Følgende møteplan vedtas for 2017: 
06.02: Lund  
08.05: Bjerkreim 
18.09: Eigersund 
27.11: Sokndal 
Møtetid er fra kl 09.00 -12.00. 
 
På hvert møte i rådet i 2017 avsettes inntil 0,5 time til presentasjon av 
prosjekt/planer/tiltak i vertskommunen som kan være av interesse for de andre 
kommunene i regionen. 

 
010/16: Prioriterte saker for regionrådet - oppfølging av vedtak i sak 10/16 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunene skal medvirke til at desentralisert høgskoleutdanning i regionen i 
hovedsak skal skje i regi av Dalane Utdanningssenter.  

 
2. Kommunene skal medvirke til at dagens øvrige regionale samarbeid blir brukt i størst 

mulig grad. 

Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
 
Skårland foreslo følgende tillegg: Leder og daglig leder i Listerrådet inviteres til neste 
møte, samt at saken tas opp igjen til videre behandling da.   
Forslag til innstilling med Skårlands tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 

RDA- 010/16 Vedtak: 
 

1. Kommunene skal medvirke til at desentralisert høgskoleutdanning i regionen 
i hovedsak skal skje i regi av Dalane Utdanningssenter.  

2. Kommunene skal medvirke til at dagens øvrige regionale samarbeid blir 
brukt i størst mulig grad. 

3. Leder og daglig leder i Listerrådet inviteres til neste møte, samt at saken tas 
opp igjen til videre behandling da.   

 



Side 4 
 

 
 
 
 
011/16: Regionreformen - uttalelse fra regionråd Dalane 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Regionråd Dalane stiller seg positive til at oppgaver overføres fra statlig til regionalt  
    folkevalgt nivå. Det forutsettes at tilfredsstillende finansiering medfølger oppgavene.  
 
2. Regionråd Dalane kan ikke gi sin støtte til den inngåtte intensjonsplanen om en  
    Vestlandsregion. 
 
3. Dersom regionen skal utvides i vest, bør den nye regionen bestå av Rogaland og  
    Hordaland. 
 
Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
 
Skårland foreslo: Punkt 3 i innstillingen strykes.  
 
Skårlands forslag ble vedtatt 6 – 1 (Pedersen). 
 
Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

RDA- 011/16 Vedtak: 
 
1. Regionråd Dalane stiller seg positive til at oppgaver  
    overføres fra statlig til regionalt  
    folkevalgt nivå. Det forutsettes at tilfredsstillende    
    finansiering medfølger oppgavene.  
 
2. Regionråd Dalane kan ikke gi sin støtte til den inngåtte  
     intensjonsplanen om en  
     Vestlandsregion. 
 
 
012/16: EVENTUELT 
 
 
Regionråd Dalane 29.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
  
Hafstad foreslo: Brev fra regionens ordførere til fylkeskommunen Dalane 
Motorsportsenter protokolleres.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 RDA- 012/16 Vedtak: 
 
Brev fra regionens ordførere til fylkeskommunen Dalane Motorsportsenter 



Side 5 
 

protokolleres. 
 
Stangeland foreslo: Valg av representant til styringsgruppe for Dalane 
Utdanningssenter behandles  i dagens møte.  
 
Fellesforslag: Valg av representant til styringsgruppe for DU behandles på neste 
møte i rådet.  
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
RDA- 012/16 Vedtak: 
 
Valg av representant til styringsgruppe for DU behandles på neste møte i rådet. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
LUND KOMMUNE 

 
 Arkiv FE - 033 

 Sak 16/52 

 Saksbehandler Ståle Kongsvik 

 Dato 26.01.2017 

 
  

 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
002/17 Regionråd Dalane 06.02.2017 

 
 
Partenerskapsavtale for utdanning i Regionene - Representant til 
styringsgruppe 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ordfører Odd Stangeland (Eigersund) representerer dalaneregionen i styringsgruppen for 
Partnerskapsavtale for Utdanning i Regionene (UiR). 
 
 
 
  



SAKSOPPLYSNINGER: 
 
På møtet i regionrådet 29.11.16 under sak Eventuelt ble følgende enstemmig vedtatt: 
 
Valg av representant til styringsgruppe for Dalane utdanningssenter behandles på 
neste møte i rådet.  

Jeg har tatt kontakt med Dalane Utdanningssenter for å få noe mer informasjon. 
 
Leder Knut Pettersen skriver følgende i en epost 24.01.17: 
 
(..) Det er veldig bra at regionrådet er «på» i denne saken, det setter vi stor pris på! 
  
Ballen i denne saken ligger hos fylkeskommunen v/Opplæringsavdelingen.  

·         Det første som skal skje er at det skal utarbeides en Partnerskapsavtale for 
Utdanning i Regionene (UiR).  
·         I denne partnerskapsavtalen skal det stå noe om organiseringen av samarbeidet 
mellom regionene, inklusive sammensetning og funksjoner til en styringsgruppe. 
·         Rett før jul fikk vi (Dalane vgs) og skolene i Ryfylke oversendt et utkast til en slik 
partnerskapsavtale. Saksbehandleren heter Terje Fatland, og han ønsket innspill fra 
skolene før han gikk videre. 
·         Vi (Dalane vgs) for vår del har sendt et ganske omfattende endringsforslag til 
utkastet om partnerskapsavtale, som svar på denne bestillingen. 
·         Jeg regner med at det neste som vil skje er at fylket, når de har ferdig et utkast til 
avtale, tar kontakt med kommunene for å drøfte og bli enige om innholdet i 
partnerskapsavtalen – og også om sammensetningen av styringsgruppen for UiR. 

  
Det jeg ellers kan si er at det i det første utkastet fra fylket blant annet ligger at det skal være 1 
representant for kommunene i hver av regionene, altså 1 fra Dalane-regionen som helhet. Dette er vi 
for vår del enig i.  
 
Om regionrådet for Dalane velger å oppnevne en representant til en styringsgruppe allerede nå, blir 
en vurdering dere må ta.  
  
Dette var kort oppsummert det vi vet per i dag. Det er å håpe at det er bevegelse i prosessen og at 
kommunene snart blir kontaktet av fylket. Det må selvsagt også være anledning for kommunene, eller 
regionrådet for Dalane, å ta kontakt med fylket for å få informasjon om framdriften i saken. Vår kontakt 
har denne epost-adressen:  terje.fatland@rogfk.no.  
  
Det er veldig fint om vi, Dalane vgs og regionrådet, kan ha kontakt videre i prosessen med 
partnerskapsavtale og formalisering av samarbeidet i regionen. 
 
Ordfører Odd Stangeland (Eigersund) er forespurt, og har sagt seg villig til å representere 
Dalane i styringsgruppen for Partnerskapsavtale for Utdanning i Regionene (UiR).  
 
VURDERING: 
 
Selv om det kan synes som om det kan ta noe tid før partnerskapsavtale er ferdig utarbeidet, kan det 
være formålstjenlig at regionen oppnevner en representant allerede på det nåværende tidspunkt.  
  
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Ingen. 
 
 
 
Ståle Kongsvik  
rådmann  
 Ståle Kongsvik 
 rådmann 
 
 

mailto:terje.fatland@rogfk.no


 

 
 

 
LUND KOMMUNE 

 
 Arkiv FE - 033 

 Sak 17/49 

 Saksbehandler Eva Alver Gursli 

 Dato 30.01.2017 

 
  

 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
003/17 Regionråd Dalane 06.02.2017 

 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
  



 
 
 
Ståle Kongsvik  
rådmann  
 Rut Evy Pettersen 
 kommunalsjef økonomi 
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