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Listerrådet
Rådet er et interkommunalt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder: Sirdal, Lyngdal, Kvi-
nesdal, Hægebostad, Flekkefjord og Farsund. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27 og er ikke 
en egen juridisk enhet.

Odd Omland er Listerrådets leder. Ingunn Foss er nesteleder. 
Sammensetninga av rådet i 2012 framgår av tabellen under:

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

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

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

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

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

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

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

Farsund

Flekkefjord

Hægebostad

Kvinesdal

Lyngdal

Sirdal

Vest-Agder
fylkeskommune

Kommune Medlemmer
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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 2012 hadde arbeidsutvalget 6 møter og behandlet 56 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 2012 hadde rådmannsutvalget 5 
møter og behandlet i alt 81 saker.

Sekretariat
Daglig leder i 100 % stilling er eneste ansatte i sekretariatet. I tillegg bidrar Kvinesdal kommune med noen kon-
torfaglige 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 (over Kvinesdal sparebank) som kontoradresse

Regnskap for Listerrådet 2012 er lagt som vedlegg helt bakerst i årsmeldinga.

Det blei gitt tilsagn om over 2 millioner kroner til næringslivet i regionen fra Listerfondet i 2012. Til sammen mot-
tok fondet 48 søknader. 26 av disse resulterte i lovnad om tilskudd. Detaljer for 2012 og tidligere år går fram av 
tabellen under.

 

over 2 millioner

kroner til 

næringslivet

i regionen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sum

120 000

625 000

1 748 000

1 326 000

3 587 000

2 096 000

9 502 000

2

11

21

15

37

26

112

2

23

30

54

58

48

215

År          Antall søknader        Antall tilsagn         Innvilga beløp (NOK)

Listerfondet

Se Lister.no for mer informasjon om hvordan Listerrådet er organisert.
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Helsenettverk Lister: 
Ett år med samhandlingsreform

I 2012 trådte de juridiske og økonomiske endringene som følger av Samhandlingsreformen i kraft. Gjennom 
Regionalt samarbeidsutvalg (RS) Helsenettverk Lister har kommunene og helseforetaket skaffet oversikt over 
effektene av de økonomiske og juridiske endringene som følger av reformen.  RS Helsenettverk Lister har også 
vært styringsgruppe for en rekke samhandlingsprosjekter som har gitt verdifull erfaring. 

Helsenettverk Lister ble i mars 2012 konstituert som «Regionalt samarbeidsutvalg» jfr. overordnet strategisk 
samarbeidsavtale. Kommunene i Lister og Sørlandet sykehus HF inngikk 7 lovpålagte delavtaler i løpet av året, 
i tillegg til de 4 som ble inngått i 2011. 

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare 
pasienter trådte i kraft i 2012. Både RS Helsenettverk Lister og Lister legeutvalg har drøftet regionale utfordrin-
ger knytta til dette.

møter og samarbeid
Folkehelsekoordinatorene og Helsesøsternettverket i Lister har deltatt på møter om folkehelse og arbeid med 
delavtaler som angår folkehelse og jordmortjenester. 

RS Helsenettverk Lister har hatt 75 saker i 2012. Sakspapir, referat, presentasjoner og annet fra møtene, er til-
gjengelige på www.lister.no. Utvalget har vært styringsgruppe for en rekke prosjekter med budsjett på om lag 7 
millioner kroner. Det tilsvarer 12 prosjektmedarbeidere fordelt på ca 10 årsverk. 

Lister legeutvalg
Lister legeutvalg har i 2012 arbeidet med felles høringsuttalelse til fastlegeforskrift, felles henvendelse til Helse 
Sør-Øst vedrørerede avtalespesialister og deltatt i arbeidet med utforming av avtaler mellom kommuner og hel-
seforetak.
 

Lister pårørende- og brukerutvalg
Blant de viktigste sakene til Lister pårørende og brukerutvalg er:
•	 Samarbeidet	med	NAV	hjelpemiddelsentral.
•	 Etablering	av	likemannskontor	ved	SSF.
•	 Henvendelse	til	helse-	og	omsorgsministeren	om	ansvars-	
 og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak 
 innen rehabilitering og habilitering.
•	 Henvendelse	til	adm.	dir.	ved	SSHF	vedrørende	audiograftilbudet	i	Lister.

Lindring i Lister
Prosjektet Lindring i Lister bidro i 2012 til økt kompetanse om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til 
pasienter med KOLS blant leger og sykepleiere i Lister gjennom hospiteringer og undervisning.

12 prosjektmed-

arbeidere fordelt 

på ca 10 årsverk
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Kontakt: Elisabeth Urstad
Epost: elisabeth.urstad@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 90072893
Kontorsted: Flekkefjord
Finansiering: kommunene i Lister og Helsedirektoratet. 

har jobbet 

målrettet med å 

øke kompetansen

Fagforum psykisk helse
Det ble gjennomført en større behovskartlegging i fem av kommunene, hvor blant annet politi, fastleger, skoler, 
helsepersonell og barnevern ble intervjuet. (Rapport tilgjengelig på www.lister.no.)  Prosjektlederne kartla også 
behov for boliger til personer med psykiske lidelser og presenterte to ulike modeller  for organisering av inter-
kommunale botilbud.

Lister mestringsteam
Diabetes-koordinator og KOLS-koordinator i Lister mestringsteam 
har jobbet målrettet med å øke kompetansen på disse to kroniske li-
delsene som rammer mange personer i Norge. Målgruppene har vært 
pasienter, pårørende og helsepersonell. Det vil bli søkt om oppføl-
gingsprosjekter i 2013.

Lister ergoterapeut og Aktiv hverdag
Lister ergoterapeut ble avsluttet i 2012. Tilbudet til personer med nevrologiske lidelser ble søkt videreført i pro-
sjektet Aktiv hverdag. Her jobber ergoterapeut og fysioterapeut tverrfaglig med mål om å etablere et godt og 
aktivt dagtilbud til målgruppen.

ListeREhabilitering
Geriatrisk daghospital har sammen med prosjektleder jobbet videre med kompetanseheving innenfor rehabilite-
ring. De har utviklet en egen kurspakke som blant annet inneholder undervisning og hospitering. Denne har blitt 
veldig godt mottatt i kommunene og gjennomføres våren 2013.

Lister rusteam
Lister rusteam ble avsluttet i 2012, etter tre års prosjekt. Erfaringene viste at det var mange utfordringer knyttet 
til å etablere et tilbud på tvers av tjenester, kommuner og nivå. Det gjelder for eksempel journalføringer, tilgang, 
reiseutgifter m.m. Likevel, mange av disse utfordringene lar seg løse.
Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal viderefører stillingsressursene. Gjennom fyrtårn Psykisk helse og rus skal det 
arbeides med en grundigere kartlegging av behov og modeller for samarbeid innen rusfeltet. 

Veien videre
Listerrådet utfordret RS Helsenettverk Lister til å lage en strategisk plan for samarbeidet mellom kommunene, 
jfr. mandat gitt i 2008. De seks kommunene valgte å videreføre funksjonen som samhandlingskoordinator. RS Hel-
senettverk Lister vil i 2013 jobbe videre med implementering av de lovpålagte avtalene og prosjekter knyttet til 
samarbeid mellom kommuner og helseforetak. 

Fem kommuner valgte å avsette midler til to strategiske satsningsområder (fyrtårn) i 2013, nemlig Psykisk helse 
og rus og Velferdsteknologi og telemedisin.

ÅRSMELDIng  2012 
 LISTERSAMARBEIDET

ÅRSMELDIng  2012
 LISTERSAMARBEIDET



Lister barnevern: 
Opprettelse av voldsteam og 
team for sped- og småbarn

Opplæring i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier var en hovedsatsing i 2012. Lister 
barnevern har nå opprettet eget voldsteam.  Vår målrettede innsats mot de minste barna ble 
videreført i 2012, og resulterte i opprettelse av sped- og småbarnsteam.  Tre ansatte har fått 
opplæring og hospitert i Kristiansand for å lære med om oppbygging av teamet.  Videre har 
Øyvind Kvellos veiledning og opplæring av ansatte i systematikk fortsatt i 2012. 

Lister barnevern har siden etableringen i 2010 jobbet med kompetanseheving og spesialisering av tjenestetil-
budet. Formålet er kompetente og trygge ansatte som kan møte en stadig mer kompleks og utfordrende saks-
mengde.

Kompetanseløft
2012 bød på omfattende opplæring for alle ansatte i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. ATV (Alterna-
tiv til vold) var ansvarlig for gjennomføringen av opplæringen.  Lister barnevern inviterte samarbeidspartnere til å 
delta. Det var mange deltakere fra ulike helsestasjoner, barnehager, PPT, Familiekontoret, mottak og andre. Lister 
barnevern har nå et eget voldsteam som skal håndtere disse sakene. En av tankene med voldsteam er at dette skal 
utvides med ressurspersoner fra samarbeidskommunene.      

«Tidlig innsats barnehage» - tverrfaglig samhandling
Lister barnevern har vært pådriver og igangsetter av opplæring og utprøving av «Tidlig innsats barnehager» som 
er en tverrfaglig observasjonsmetode. Intensjonen er å tidligst mulig identifisere barn som har hjelpebehov, og 
slik hjelpe dem med minst mulig inngripen. Det har vært felles opplæring med Øyvind Kvello i risiko og beskyttel-
sesfaktorer. Helsesøstre, barnehagepersonell, PPT-ansatte, familiekonsulenter og barnevernansatte har deltatt. 
Både opplæringen og den tverrfaglige samhandlingen har knyttet ansatte sammen på tvers av profesjoner og 
kommuner. Tilbakemeldingene er veldig positive. Det arbeides nå med å lage en politisk sak til hver kommune 
med anbefaling om å implementere metoden i alle 37 barnehager i Flekkefjord, Kvinesdal Lyngdal og Farsund.

Team for sped- og småbarn
Lister barnevern har dannet et sped- og småbarnsteam med 3 ansatte. 
De skal øke kompetansen og ferdighetene i å jobbe med de minste barna 
slik at disse hjelpes tidlig med minst mulig innsats. Det ligger nasjonale 
føringer til grunn for å dreie både fokus og arbeid mer målrettet mot den-
ne gruppen. Ansatte har vært på opplæring og hospitert i barneverntje-
nesten i Kristiansand. De har tilegnet seg ulik kompetanse i utredning av 
de minste barnas omsorgsbetingelser og ulike metoder for tilknytnings-
basert veiledning.

kompetente og trygge ansatte som kan møte en stadig mer kompleks og utfor-drende saksmengde
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Kontakt: : Mette Madsen
Epost: post@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 00
Kontorsted: Farsund

Kvalitet i tjenesten
Siden starten i 2010 har Lister barnevern hatt et proaktivt informasjonsarbeid retta mot barnehager. Det har re-
sultert i en økning av meldinger fra disse tjenestene. Bekymringsmeldingene blir håndtert bedre ved at de ansatte 
etter hvert har opparbeidet seg trygghet, kunnskap og ferdigheter i å predikere småbarns omsorgsutvikling.
Lister barnevern deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk her i sør. Hovedtema her er kvalitet i tjenestetilbudet og 
brukertilfredshet.  For Lister barnevern vil det som fremkommer her kunne bli viktig å se i sammenheng med den 
forestående evalueringen i 2013.

Lister byggesakstilsyn: 
Bedre byggkvalitet i Lister

Lister byggesakstilsyn (LBT) har utført 46 tilsyn i de seks kommunene i Lister. Totalt er det avdekket 82 avvik. 
Tilsynene som har blitt utført er av det mindre grundige slage, slik at bransjen og tilsynet skal få en ikke for brå 
start. Foretakene som får besøk er stort sett veldig fornøyd når vi kommer. Tilsynsfunksjonen har vært savnet og 
det snakkes om LBT i bransjen.

2012 i korte trekk:
46 tilsyn er utført
Tilsynsstudiet fullført, via Høgskolen i Gjøvik.
Deltatt på Planog bugningsrettdagene.
Informasjonskvelder med veldig godt oppmøte (Nær 170 deltakere fordelt på 2 kvelder).
Faggruppen for LBT har utarbeidet felles krav byggesøknader og tegningsgrunnlag.

Veiledende rolle
Når LBT er på tilsyn, så ønsker vi å ta en veiledende rolle. Vi er ikke ute etter å ta bransjen. Dersom det oppdages 
avvik, bruker vi tid på å se om foretakene forstår feilen og er interessert i å rette opp avviket, enten i form av fy-
siske endringer, eventuelt på sjekklistenivå.

LBT har avholdt to informasjonskvelder i Lyngdal og Kvinesdal. Der ble krav til søknader gjennomgått, samt søk-
nadsskjemaer og sluttdokumentasjon. Til sammen deltok nærmere 170 personer på disse møtene.
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Felles krav og sjekklister
Faggruppen for LBT er opprettet for å følge opp tilsynet. Medlemmene er byggesaks-behandlere fra kommunene 
i Lister. Gruppen har utarbeidet et skriv som presiserer krav til byggesøknader i Lister. Den har også utviklet fel-
les krav til tegningsgrunnlag og en “sjekkliste” for hvilke krav som stilles til hver enkelt tegning. Dette materialet 
ble presentert på informasjonsmøtene og ligger på Byggesaksportalen på Lister.no. Via samarbeidet er det ut-
arbeidet et notat fra Advokatene Tengs-Pedersen med flere. Notatet omhandler fremgangsmåte og forslag til 
behandling av saker vedrørende ulovlighetsoppfølging

Lister friluftsråd: 
utvikling av infrastruktur for friluftsliv

I løpet av 2012 har Lister friluftsråd arbeidet for å bedre infrastrukturen for friluftsliv i Lister. 
Flere steder er det behov for bedre vedlikehold, merking og skilting av turstier. Som et ledd i 
dette arbeidet har det blitt arrangert sti- og merkekurs, samt opprettet dugnadsgrupper i Far-
sund og Lyngdal.

Arbeidet med infrastruktur for friluftsliv har ført til at Lister skal være 
pilotregion i Agder for innføring av turskilt og informasjonstavler et-
ter ny nasjonal standard. I slutten av 2012 fikk friluftsrådet beskjed 
fra GjensidigeStiftelsen om over 1,4 millioner kroner til skilting av ti 
turstier i hver kommune, samt til informasjonstavler ved inngangen av 
turområdene. 

Lister Friluftsråd har også arbeidet for å tilrettelegge for friluftsliv for 
større brukergruppe ved blant annet å fokusere på tilbud for rullestol-
brukere. Dette har blitt gjort gjennom utvikling av tilrettelagt tursti fra 
Nordberg Fort til Penne på Lista. Det har også blitt produsert såkalte 
«Turkort» i Flekkefjord med seks turer som er tilpasset rullestolbru-
kere. Turkortene er også rettet mot inaktive voksne, samt tilreisende 
som er lite kjent i området. I tillegg er turkortene ment å fungere som 
gode tips til nærmiljøturer året rundt. 

For å få flere på tur har Lister Friluftsråd hatt flere informasjonstiltak samt samarbeidsprosjekt relatert til folke-
helse. For å få barn mer aktive har det blitt arrangert tre friluftskurs for lærere og SFO-ansatte.

Et annet viktig arbeid for Lister Friluftsråd er ivaretagelse av friluftsområder, noe som har skjedd gjennom utar-
beiding av forvaltningsplaner for statlige sikra friluftsområder. 

Kontakt: Magne Skoland
Epost: magne.skoland@sirdal.kommune.no
Tlf: 38 37 90 64 eller 977 93 912
Kontorsted: Sirdal
Finansiering: 50 % av kostnadene deles likt og 50 % etter 
folketall i kommunen
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pilotregion i Agder for innføring av turskilt og informasjonstavler

Kontakt: Tina Bringslimark
E-post: lister@friluftsrad.no
Tlf: 97 13 27 28
Kontorsted: Nordberg Fort

Nedenfor noen hovedpunkt fra 2012:

Tilrettelegging for friluftsliv og utvikling av infrastruktur
Sti- og merkekurs.
Dugnadsgrupper i Farsund og Lyngdal. Rydding, merking og skilting av turløyper.
Tursti fra Nordberg Fort til Penne i samarbeid med Sørnorsk Kystnatur.
Kystled Lister i samarbeid med Skjærgårdsparken Lister.

Informasjon
Ordførerens tur-brosjyre.
Turkort for Flekkefjord.
Naturlos-brosjyre i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet 
for Lindesnesregionen, DNT Sør og Skogselskapet.
Utvikling av hjemmeside, samt side på Facebook.

Folkehelse og fysisk aktivitet
Samarbeid med frisklivssentraler, folkehelsekoordinatorer og 
frivilligsentraler for å integrere mer friluftsliv i folkehelse.
To kanokurs og ett generelt aktivitetskurs relatert til «Læring i friluft» i samarbeid 
med Midt-Agder Friluftsråd.

Ivaretagelse av friluftsområder
Forvaltningsplaner for statlige sikra friluftsområder i Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal.

Kilde: Statens Kartverk

Flott tur som kombinerer vakker utsikt med besøk innom den 
gamle trehusbebyggelsen i Hollenderbyen. 

Før turen opp til Lilleheia ta en tur mellom de gamle              
trehusene for å se blant annet Grand Hotell, museet og 
Byggeskikksenteret.                                                      

Det er trapper opp fra Berget til Lilleheia (grønn strek).           
Alternativ rute er via Bekken eller Kleivan.   
                                                                     Tur gir velvære!
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Kontakt: Liv Birkeland
E-post: liv.birkeland@kvinesdal.kommune.no
Tlf: 38 35 78 18
Kontorsted: Kvinesdal rådhus
Varighet: 2010-2013
Finansiering: Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Vest-Agder 
og kommunene i Lister.

Lister kompetanse: 
21 nye sykepleiere inspirerer
andre til utdanning
For tre år siden startet Universitetet i Agder (UiA) et desentralisert studie i sykepleie. I 2012 
kunne vi gratulerer 35 uteksaminert studenter fra Setesdal, Lindesnes og Lister. Så mange som 
21 kom fra vår region! Dette er et av flere eksempler på at innbyggere i Lister setter pris på mu-
ligheten til utdanning i distriktet.

I samarbeid med regionrådene i Lindesnes og Setesdal startet det opp ny bachelor utdanning i sykepleie høsten 
2012. Studiet leveres av UiA som et 3-årig fulltidsstudium.  Totalt var det 100 søkere til 45 studieplasser. 32 av 
plassene ble tildelt studenter fra Lister.

Bachelor i vernepleie
Diakonhjemmet Høgskolen i Rogaland startet opp et kull i vernepleie høsten 2012. Det var 66 søkere til totalt 45 
plasser. Av disse plassene fikk Lister tildelt 18. Studiet går deltid over 4 år.
Kullet på 16 som starta vernepleieutdanninga i 2010 vil være ferdig sommeren 2014. Både studenter og høgskolen 
rapporterer om en motivert og dyktig studentgruppe.   

Studiesenteret.no
Lister Kompetanse har tilrettelagt for totalt 27 studenter som tar fag, emner og studier på høgskole- og universi-
tetsnivå via det nasjonale nettverket Studiesenteret.no. Studentene fordeler seg slik:

Økonomi og regnskap: 13
Organisasjon og ledelse: 2
Førskolelærer: 4
Grunnskolelærer: 8

Avansert sykepleie i kommunalhelsetjenesten
Helsenettverkene i Setesdal, Lindesnes og Lister har sammen med Lister Kompetanse arbeidet med et etter- og 
videreutdanningstilbud for sykepleiere i kommunalhelsetjenesten. UiA har vist stor interesse for å utvikle dette 
sammen med oss. Kurset planlegges med oppstart høsten 2013.

Synergi og rekruttering
Lister Kompetanse hadde prosjektansvaret for det IMDI Sør finansierte prosjektet «Synergi Lister». Rundt 50 del-
tok på konferansen «Mangfold i arbeidslivet» og det var nesten 300 besøkende på jobbmesse i Lyngdal.
«Rekruttering av ingeniører til Lister» er et prosjekt som Lister Kompetanse har hatt på oppdrag fra Lister ny-
skaping. Sluttrapport er levert og oppdragsgiver er godt fornøyd. Prosjektet har vært krevende, men også tilført 
nyttig og verdifull kompetanse.
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Lister klima og miljø: 
Felles planer og prosesser

Prosjektet oppstod som en følge av samarbeidet kommunen hadde med å lage en felles energi- 
og klimaplan. På mange måter er Lister i god rute for å oppfylle denne plana. Samtidig skjer det 
stadig nye ting som gjør det fortsatt viktig å ha høy kompetanse og oppmerksomhet på miljø- 
og klima-spørsmål. 

Planarbeidet er et viktig verktøy i miljø- og klimaarbeidet. Kanskje det viktigste. Gjennom god planlegging kan 
kommunen for eksempel unngå å skape nye miljøproblemer, velge løsninger med lavt energiforbruk og utslipp 
av klimagasser, ta vare på verdifulle naturkvaliteter og legge til rette for innbyggernes trivsel.

Planstrategi
Lister klima og miljø var i 2012 engasjert i regionens planprosesser, blant annet gjennom et arbeid med kom-
munale planstrategier og kartlegging av felles utfordringer. Her hadde vi en god dialog med fylkeskommune og 
fylkesmann. Resultater var blant anna at alle kommunene har vedtatt planstrategier som legger opp til rullering 
energi- og klimaplan samt strategisk næringsplan for Lister.

Andre aktiviteter, resultat og tema prosjektet har arbeidet med i 2012:

ROS Lister. Ferdig våren 2012.
I Plannett Lister har vi særlig sett på risiko- og sårbarhetsvurderinger i arealplanarbeidet.
Klimagruppa i Agder2020. Lister er representert ved prosjektleder.
Fornybar energi og balansekraft er et satsingsområde i Lister og i regionplanen.
Samarbeid med prosjektet Oljefri

Prosjektet har et eget område på Lister.no. I 2012 blei 24 nye artikler lagt ut her. Prosjektleder får stadig tilbakemel-
ding om at fagstoff og nyheter leses, slik som for eksempel korte eposter 1-2 ganger i måneden gjennom Plannett 
Lister.

Spre og dele 
gjøre relevant kunnskap tilgjengelig bidrar til prosjektet mål om å styrke plan- og miljøkompetansen i Lister. Vi har vært 
med på å utvikle og gjøre nettstedet Miljøkommune.no bedre kjent, og prosjektet har arrangert flere fagdager og 
møter. På et møte var tema internkontroll ytre miljø. Der presenterte prosjektet resultat fra et samarbeid med kom-
munene Åseral og Søgne.

Kontakt:  Hilde Strømme
Epost: hilde.stromme@listerkompetanse.no
Kontorsted: Kvinesdal
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Lister nyskaping: 
Industrielt samarbeid gir 
nye muligheter
Gjennom samarbeid mellom industribedrifter innenfor mekanisk/elektro og trebearbeidingsbran-
sjen har to bedriftsnettverk sett dagens lys i løpet av 2012: Lister Alliance og BegeisTre. Flere av næ-
ringshagebedriftene har skapt vekst og utvikling gjennom kontrakter med internasjonale selskaper. 
Lister Nyskaping har videreført satsing på industriell utvikling av fornybar energi gjennom å ta i bruk 
ressurser som vannkraft, trevirke og husdyrgjødsel.

I tråd med Strategiplanen for Lister Nyskaping har selskapet arbeidet med nye muligheter for industrielt samarbeid i 
Listerregionen. To nye nettverk er etablert:

Lister Alliance
Ti bedrifter innenfor mekanisk/elektrobransjen har etter kartlegging i et forprosjekt, etablert bedriftsnettverket Lister 
Alliance. Sammen har de markedsført seg aktivt for oppdrag og vekst innenfor olje/gass og fornybar energi. Bedrif-
tene har en komplementerende kompetanse og omsetter årlig for om lag 900 millioner kroner. Målet er å skape vekst 
og utvikling gjennom økt omsetning, utvikle nye produkter og flere arbeidsplasser på kjerneområdene bedriftene har 
kompetanse og erfaring på. Innovasjon Norge Agder, Sørlandets Kompetansefond, og Vest-Agder fylkeskommune har 
bidratt med delfinansiering.

BegeisTre
Syv trebearbeidingsbedrifter i Lister har gått sammen i et forprosjekt med fokus på rekruttering og innovasjon. Be-
driftene har en samlet omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. BegeisTre handler om å skape en bedre sammenheng 
mellom skole og de behov denne delen av næringslivet har i sterk konkurranse med olje- og gassektoren. Målsettingen 
er å utvikle en klynge med tanke på både rekruttering og innovasjon.

Industriell utvikling av fornybar energi
Gjennom tre prosjekter arbeider Lister nyskaping på følgende områder:

Kartlegging av muligheter for en større satsing på fornybar energi. I samarbeid med Listerådet. Sørlandets Kompe-
tansefond bidrar med økonomisk støtte.
Lister biovarme, et prosjekt med mål om å etablere biovarmeanlegg i alle seks Listerkommunene, har lyktes med å 
tilrettelegge for etablering av et nytt regionalt varmeselskap. Et nytt biovarmeanlegg er etablert i 2012. Arbeidet er 
godt i gang i andre kommuner. Prosjektet er støttet av ENOVA, Listerkommunene og Sørlandets Kompetansefond.
Etter initiativ fra Lista Bondelag arbeider vi med et forprosjekt på etablering og bruk av husdyrgjødsel til energipro-
duksjon. Prosjektet er i avslutningsfase og videreføres eventuelt gjennom etablering av biogassanlegg. Listerfon-
det, Fylkesmannen og Sørlandets Kompetansefond bidrar økonomisk

Næringshagebedrifter vokser internasjonalt
Et par av næringshagebedriftene i Lister nyskaping har skrevet kontrakter med internasjonale selskaper om levering av 
produkter og tjenester i millionklassen. Den største av dem har klart å utvikle et helt nytt produkt for rensing av røykgas-
ser på større skip. Gjennom støtte fra Innovasjon Norge har de maktet å utvikle et salgbart produkt som tilfredsstiller 
alle internasjonale krav.

Kontakt:  Hans Fredrik Grøvan
Epost: hans.fredrik.grovan@listernyskaping.no
Tlf: 90 05 09 18
Kontorsted: Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Kvinesdal
Finansiering: Offentlig finansiering og prosjektfinansiering.

Lister pedagogiske senter: 
Nasjonal satsing på vurdering for læring
Mange studier har vist at vurderingspraksis kan både hemme og fremme læring i skolen. Alle 
skolene i Lister har hatt vurdering for læring som ett felles satsingsområde i 2012.

I 2012 har det skjedd en del endringer ved Lister pedagogiske senter (LPS), både med hensyn til ansatte og sat-
singsområder. To engasjementer med hovedvekt på energi/naturfag og matematikk/ikt ble avsluttet. En ny per-
son ble engasjert, med fokus på kompetanseheving for lærere der lesing på alle trinn og i alle fag er sentrale mo-
menter. Fra februar 2012 var det to personer i 100 % stilling og en person i 50 % stilling. (Den siste avsluttet juni 
2012).

Vurdering for læring (VFL) har vært det største satsingsområde for grunnskolen som LPS har hatt ansvar for. VFL 
er initiert av Utdanningsdirektoratet. Vi har hatt prosjektansvar for gjennomføring i vår region og fått kr 750 000 i 
støtte. Dette gav oss anledning til å engasjere to personer ekstra i 20 % stilling hver for skoleåret 2012/13. Viktige 
elementer i prosjektet er regionale samlinger med representanter fra alle skolene, og oppfølging av den enkelte 
skole med skolebesøk.

NyGIV er et treårig prosjekt med mål om å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommu-
ner for å bedre forutsetningene til elever for å fullføre og bestå videregående opplæring. Gjennom NyGIV tilbys 
et tilpasset faglig opplegg for elever siste halvår i 10. klasse.  Elever som får tilbudet har lav faglig score i norsk og 
matematikk, men som man vurderer kan motiveres til å fullføre videregående skole.

Lesing er en grunnleggende ferdighet og avgjørende for hvordan elever kan gjennomføre skolegang og utdanning. 
LPS har gjennomført en rekke lærerkurs med vekt på lesing og det forhold at alle lærere i alle fag og på alle trinn 
er leselærere.

Lister vitenmesse ble arrangert for tredje gang i mai 2012. Mellom 700 og 800 elever fra grunnskole og videregå-
ende skole besøkte messa. Den ble gjennomført i Flekkefjord i et samarbeid med representanter fra andre pro-
sjekter i Lister. Teknologisk senter i Flekkefjord var også en god medarbeider.

Ledersamlinger for skoleledere i Lister er en del av LPS’ ansvarsområde. Tema for samlingene har vært implemen-
tering. Nyttig repetisjon og nyerverving av kunnskap om endringer i en organisasjon.

LPS ser det som en utfordring fremover å etablere en økonomisk grunnressurs for å sikre fortsatt virksomhet, slik 
at senteret kan være en «forlenget arm» for de skolefaglig ansvarlige i Lister.

alle lærer i alle
fag og på alle 

trinn er leselærere

Kontakt:  Arne Danielsen
Epost: arne.danielsen@lyngdal.kommune.no 
Tlf: 38 33 42 07  eller 958 15 822
Kontorsted: Lyngdal rådhus
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grunnkompetanse 

i utredning innenfor 

lese-, skrive-, atferds-

og lærevansker 

Kontakt:  Inger Sletta
Epost: insl@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 00 eller 945 02 707
Kontorsted: Farsund rådhus

Lister PPT:
Styrket kompetanse og samarbeid 
med skole og barnehage
Foreldre som har barn og unge som trenger særlig hjelp og støtte kan henvende seg til den peda-
gogisk psykologiske tjenesten (PPT) for å få hjelp. 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 tilretteleg-
ges for den enkelte bruker.

Lister PPT er et regionalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Farsund er 
vertskommune. 

PPT sitt arbeid kan gjerne deles inn i fire deler:
Utredning.
Sakkyndig vurdering
Oppfølging
System

Lister PPT har i 2012 hatt fokus på å høyne utredningskompetansen blant de ansatt. Alle ansatte har fått tilbud om å ta 
kurs slik at vi har fått en grunnkompetanse i utredning innenfor lese- og skrivevansker, atferdsvansker og lærevansker. 
To ansatte har tatt videreutdanning innen PP-arbeid.

Videre har vi hatt fokus på systemrettet arbeid. Her har vi hatt et godt samarbeid med skoler og barnehager for å få ned 
behovet for spesialundervisning i regionen. Vi har også deltatt sammen med Lister barnevern i Kvello-prosjektet.

For å utvikle god faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø har Lister PPT hatt personalmøter hver onsdag. I driftsmø-
tene har vi hatt fokus på faglige og administrative temaer.

Leder for Lister PPT rapporterer til skoleeiergruppa i Lister som er styringsgruppe for tjenesten. I det daglige forholder 
leder seg til kommunalsjef for Oppvekst og kultur i vertskommunen Farsund.

Kontakt:  Anita Alden Frandsen
Epost: anita@regionlister.com
Tlf: 902 45 083
Kontorsted: Kvinesdal

Lister reiseliv:
De gode sørlandsopplevelsene
I året 2012 handlet arbeidet vårt om utvikling av nye tilbud med tilpasning til landsdelen merkevarestrategi, utvikling av 
guidekorps, arbeid med føringer for samarbeid med øvrige destinasjonsselskap i landsdelen og med Visit Sørlandet. Ikke 
minst handlet arbeidet vårt om å løfte destinasjonsselskapet videre i henhold til vedtatte planer.

Lister Reiseliv tok i 2012 initiativet til å implementere landsdelens merkevareposisjon i regionen. Dette er gjort gjennom 
at det er satt i gang prosesser for å spre kunnskap om denne og mhp. å finne frem til ”fyrtårn” man er enige om at det skal 
satses på i vår region. Som en videreføring av dette er det et mål å skape konkrete, nye tilbud til glede både for turister og 
regionens egen befolkning. Det er gjennomført møter med til sammen 80 deltakere fra regionens fem av seks kommuner 
(Sirdal har gjennomført tilsvarende prosess tidligere). ”Fyrtårnene” er valgt og arbeidet med konkrete tilbud er påbegynt. I 
første rekke arbeides det med tilrettelegging av nye tilbud for artsfiske og vandring.

Lister har behov for å styrke vertskapet for å gi besøkende muligheten til å få en enda bedre opplevelse, og ikke minst gi 
gjestene som besøker oss kunnskap om regionen. Derfor ble det høsten 2012 satt i gang guidekurs. I denne omgang for 
Farsund og Lyngdal, men hvor ”hele” regionen ble invitert til å delta. Tidligere er det gjennomført tilsvarende kurs i Flek-
kefjord og Kvinesdal. Kurset hadde overveldende mange deltakere (50 personer) og ble gjennomført i samarbeid med tu-
ristkontorene i de to kommunene. Kursdeltakerne vil få tilbud om å gå videre for autorisasjon som Listerguide i løpet av 
første halvår 2013.

Den nasjonale reiselivsstrategien har blant annet som mål å redusere antall destinasjonsselskap i landet. Dette for å re-
dusere administrative ressurser til fordel for operativ aktivitet. I Lister Reiseliv har vi brukt relativt mye energi og tid for 
å få på plass en god samhandling med øvrige destinasjonsselskap i landsdelen og med landsdelsselskapet. Vi forutsetter 
at dette arbeidet vil komme regionens reiseliv til gode etter hvert som landsdelens egen prosjektgruppe ferdigstiller sitt 
arbeid.

Som ledd i den planlagte utviklingen av Lister Reiseliv, ble Anita Alden Frandsen ansatt som produkt- og prosjektansvarlig 
i august 2012. I tillegg til prosjekter har hun også ansvaret for web og sosiale medier. Reiselivssjef Trond Grønbech valgte 
imidlertid å si opp sin stilling med virkning fra 1. november og dermed har selskapet fortsatt en utfordring med hensyn til 
kapasitet. Styret valgte å avvente prosessen med den nasjonale reiselivsstrategien før de vurderer en eventuell nyanset-
telse.

I tillegg til disse langsiktige prosessene har Lister Reiseliv gjennomført en rekke andre aktiviteter. Selskapet har hatt egen 
stand på flere messer, bl.a. i forbindelse med arrangementet ONS i Stavanger hvor regionens reiselivstilbud og hytte og fri-
tidsboligutbud ble presentert. Det er utgitt to turistbrosjyrer i tillegg til kontinuerlig oppdatering av ”Hva skjer” i regionen 
som vises på en rekke lokale, regionale og nasjonale nettsteder. Lister Reiseliv har også vært medvirkende til etableringen 
av ”Hummerfestivalen” som ble gjennomført flere steder i regionen i høst. Det er produsert en egen ”reiselivsversjon” av fil-
men ”Panorama Lister”, og selskapet har bistått bedrifter i forskjellige sammenhenger, bl.a. i forbindelse med ”Ildsjeler” og 
”Norske perler” hvor bedrifter fra Lister fikk mye positiv omtale nasjonalt. Lister Reiseliv har også representert regionen i 
styret for Nordsjøvegen.

Lister er fortsatt landsdelens nest største reiselivsregion etter Kristiansandsregionen. Antall hotellovernattinger i Lister 
økte med 4,5 % i 2012 i forhold til 2011. Størst økning i antall utenlandske gjestedøgn (Danmark og Storbritannia), mens det 
var nedgang i antall tyske overnattinger på regionens hoteller i 2012.
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Kontakt:  Torstein Salvesen
Epost: nullvisjonen@lyngdal.kommune.no
Tlf: 905 55 947
Nettside: www.nullvisjonen-agder.no
Kontorsted: Lyngdal rådhus

- Hold fartsgrensa

- Bruk bilbelte

- Kjør rusfritt

Nullvisjonen i Lister: 
Holdningsskapende arbeid 
innen trafikksikkerhet
I 2012 mistet 148 mennesker livet i trafikken i Norge – hele 20 færre enn i 2011. Reduksjonen de 
siste 2 årene har vært på 60 personer.

Nullvisjonens oppgave er å drive holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet. Tanken er at mest mulig infor-
masjon og opplæring av befolkningen skal føre til atferdsendring. 70-80 % av ulykkene skyldes vår egen atferd. 
Fortsatt må det være fokus på fart, bilbelte og rus. I det siste har også en fjerde faktor blitt aktuell – telefon. Fra 2. 
mai ble reglene for bruk av telefon i bil betydelig skjerpet.

Nytt navn – ny organisering
2012 bød på en del endringer for Nullvisjonen. Fra 1. august ble organiseringen av Nullvisjonen endret. Det som 
tidligere het Nullvisjonsprosjektet i Lister ble da til Nullvisjonen i Lister. Prosjektbetegnelsen ble borte og ordnin-
gen er tenkt gjort permanent. Dette avgjøres i forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet for fylkes-
veiene.

Fra 2012 er også Flekkefjord kommet med i Nullvisjonen, slik at alle 6 kommunene i Lister nå er deltakere. Tidligere 
deltok kommunene med økonomiske bidrag til Nullvisjonen sammen med prosjekteier Vest-Agder fylke. Dette er 
nå endret. Vest-Agder fylke har fra 1. august overtatt hele finansieringen, mens kommunenes nå bidrar med kom-
munale kontaktpersoner i 10-20 % stilling.

Ny webside
Litt inn i det nye året lanserte Nullvisjonen sin webside – en stor samling av informasjon om trafikksikkerhet ved 
hjelp av filmer, bilder, statistikk og artikler. Domenet Nullvisjonen-agder.no kan på sikt omfatte alle nullvisjonskom-
muner i Agder.

Aktiviteter/kurs
Nullvisjonen driver sitt informasjons- og opplæringsarbeid for hele befolkningen: elever, lærere, foreldre, 
asylsøkere, blivende foreldre og ansatte på ulike arbeidsplasser. Det satses spesielt mye mot russekullene. Vi 
deltar også i arbeid med kommunenes trafikksikkerhetsplaner, på befaringer, på trafikkdager og på ulike arrange-
menter med stands.

Rene Listerfjorder: 
Kartlegging og opprydding 
i forurensedesjøsedimenter
Det er tilfredsstillende å se at prosjektarbeidet er av interesse for mange av innbyggerne i 
kommunene, for andre kollegaer og for media. Det er også bra at vi er kommet i gang med 
å gjennomføre tiltak med opprydding i forurensede sjøsedimenter. Arbeidet i 2012 har vært 
preget av planlegging, innhenting av anbud og gjennomføring av tiltak på Naudodden i Far-
sund kommune.

I Kvinesdal kommune har det vært mest informasjonsarbeid, og i Flekkefjord kommune har vi arbeidet mest med 
gjennomføring av miljøundersøkelsen.  

Farsund kommune
Miljøundersøkelsen for Naudodden ble ferdig i 2011. Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) gav tilskudd til 
opprydding av forurensede sjøsedimenter.  Prosjektgruppen bestemte at tiltak for opprydding skulle settes i 
gang.  Rene Listerfjorder og prosjektgruppen gjennomførte i egen regi:

Søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder om mudring og dumping
Politisk klarering av prosjektet inklusiv finansiering
Utarbeidelse av anbudsdokumenter
Innhenting og evaluering av anbud, og inngåelse av kontrakt med entreprenør
Gjennomføring av arbeidene

På Naudodden er det over 150 interessenter, og vi sendte in-
formasjon til alle både før og underveis i arbeidet. Vi hadde 
åpent informasjonsmøte på rådhuset i Farsund, og etablerte 
en byggekomite med representanter fra havnevesenet, poli-
tikerne og leietakerne.  Det var  4 byggemøter i anleggsfasen. 
Arbeidene ble gjennomført på en god måte i samarbeid med 
entreprenøren AF Decom AS.

Skjellsand - naudodden
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sorlandskysten.no
Kontakt: Karl Igland
Epost: kaig@farsund.kommune.no
Tlf: 38 38 20 25
Kontorsted: Farsund
Finansiering: MD (investeringer)

Kontakt: Terje Aamot
Epost: terje.aamot@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 975 69 394
Kontorsted: Flekkefjord rådhus
Finansiering: KLIF, Fylkesmannen i Vest-Agder, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner

Kvinesdal kommune
Miljørapporten for Fedafjorden ble presentert i 2011. I februar 2012 sendte Klif brev til Eramet Norway Kvinesdal AS 
og Borregaard Trælandsfos AS med anmodning om samarbeid for å lage en tiltaksplan for Fedafjorden.  Bedriftene 
har ikke tatt anmodningen til følge.  Det er ikke kommet noen avklaring hvordan vi skal gå videre med Fedafjorden.

Arbeidet i Kvinesdal kommune har i hovedsak vært informasjonsarbeid. Vi har blant annet deltatt på Eramet Nor-
way Kvinesdal AS sitt nabomøte 21. mai.  Her var naboene til bedriften invitert, og Rene Listerfjorder orienterte om 
arbeidet i Fedafjorden.

Flekkefjord kommune
Vi har arbeidet med å gjennomføre miljøundersøkelsen. Rapporten med risikovurdering var ferdig i slutten av mars. 
Vi inviterte Klif og Fylkesmannen i Vest-Agder til Flekkefjord for en presentasjon 4. mai. Det var også en befaring 
av fjordsystemet før samlingen ble avsluttet.  Miljørapporten for Flekkefjord ligger hos Klif og Fylkesmannen i 
Vest-Agder til vurdering.

Skjærgårdsparken Lister: 
Stor byggeaktivitet og mange «likes»
Det ble utført 8 tiltak i de fire kommunene som inngår i Skjærgårdsparken Lister i 2012. Det ble 
også søkt og planlagt mange tiltak for 2013. Pengene til innvesteringene kommer fra Miljøvernde-
partementet (MD). 

Her er viktige tiltak i 2012:

Lyngdal: nye steinbrygger og toalett i Langevågen og på Sutnøy.
Farsund: nytt toalett, steinbrygge og søppelcontainerskap i Paradisbukta. Parkeringsplass i Snekkestø.
Flekkefjord: ferdigstillelse av steinbrygger på Husøy og Dragøy. Toalett på Husøy. Gjesteflytebrygge på Laugøy 
samt et mindre bygg som også rommer toalett, dette i samarbeid med Hidra Vel. Bygget skal gå inn i kystleden 
(enkel hyttestandard for overnatting) som er et nytt prosjekt vi har i samarbeid med Lister friluftsråd.
Kvinesdal: nesten ferdig med Sande.

Ellers er det mindre tiltak som for eksempel akterfortøyninger og benker som er blitt satt ut på forskjellige 
plasser i de 4 kommunene.

Det ligger bilder for noen av prosjektene på nettsiden for skjærgårdsparken Lister (sorlandskysten.no). Denne 
nettsiden med over 800 «likes» blir også brukt til kommunikasjon mellom Pål og Øystein i Skjærgårdstjenesten 
lister og friluftsfolket. Skjærgårdstjenesten har hatt full drift i sommerhalvåret. Resten av året jobber de for 
kommunene.

Som også Sørnorsk kystnatur skriver om i denne årsmeldinga, gikk Lister hummerfestival av stabelen i oktober. 
Skjærgårdsparken bidro til dette populære arrangementet.

Det ble kjøpt inn en brukt båt på ca 25 fot til skjærgårdstjenesten Lister. Denne båten skal ligge på Feda og 
betjene i hovedsak Kvinesdal og Flekkefjord. Båten ble kjøpt inn med penger fra staten gjennom SNO og midler 
som prosjektleder har tjent inn ved å jobbe med andre prosjekter.

Sørnorsk kystnatur: 
Nybrottsarbeid for økt verdiskaping 
i vernet og verdifull natur
Sørnorsk kystnatur er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvines-
dal og Lyngdal, med både Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen og Fylkeskommunen 
som sentrale lagspillere. «Naturarven som verdiskaper» har som finansieringsprinsipp at én lo-
kalt investert krone, enten fra offentlige eller private aktører, utløser opptil én statlig krone.

Sørnorsk kystnatur består av 15 delprosjekter, der syv er felles og åtte er kommunevis fordelt. Kvinesdal og Lyngdal 
har hvert sitt, Flekkefjord med to og Farsund med fire delprosjekter for lokalbefolkning og tilreisende.
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Ocean Hope
Høydepunkter i 2012 har vært at delprosjekt 
«Miljøvennlig turisme» benyttet søppel fra den 
årlige ryddingen av Listastrendene til hyttebyg-
ging. Strandsøppelhytta Ocean Hope ble plassert 
i vernede Havikaa for å formidle om skader på na-
tur fra søppel i havet. Dette ble en av årets mest 
besøkte turist-attraksjoner i Lister.

Tursti-start
I slutten av september ble første del (Nordberg fort – Penne) av den planlagte tilrettelagte turstien mellom Nord-
berg fort og Lista fyr høytidelig åpnet av ordfører Richard Buch med representanter fra Miljøverndepartementet og 
Direktoratet for naturforvaltning til stede. Åpningen ble markert med solnedgangskonsert av «Fyrlyd» på Pennefel-
tet og fårikål av lokale råvarer fra Lista lam og Skeime gård.

Havets kardinal
Første utgave av «Hummerfestivalen Lister» gikk av stabelen i alle kommunene den 6. okt. med hummer til Lister-
folket gjennom smak av hummer formidlet av kjendiskokk Rune Løyning; musikalsk hyllest til kystnaturen med 
Helene Bøksle; hummerakvarium og spesialtillatelse til kaisalg av hummer direkte fra fisker.

Byggeprosjekt
Av større fysiske tiltak ble delprosjekt Lygna med laksetrapp i 
Kvåsfossen godkjent i form av vedtatt reguleringsplan og anbuds-
prosess gjennomført mot entreprenører. Det samme gjelder del-
prosjektet for tilrettelegging av overnattingstilbud i Hauglands-
stranda i Fedafjorden. På Hidra er det bygget servicebygg med 
informasjonsrom og enkelt overnattingstilbud både i Rasvåg og 
Kirkehavn for «Kystleden Lister» som er under etablering. På Lista 
fyr er det ansatt naturveileder i samarbeid med Lista fuglestasjon 
og det er oppført ny sjøfuglbu med tilhørende høykvalitetsoptikk 
til utlån for publikum finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

 

Kontakt: Trond Rafoss
Epost: trond.rafoss@farsund.kommune.no 
Tlf: 38 38 20 00 eller 900 26 519
Kontorsted: Farsund kommune
Varighet: 2009 - 2013
Finansiering: 10,3 mill i 2012, ulike kilder.

Balanseregnskap for Listerrådet 2012

REGNSKAP
31.12.2011

 kr       2 412 799
 kr       4 346 720 
 kr       6 759 519 

 kr       6 422 551

 

 kr       2 157 995
 kr       3 292 820
 
kr       5 450 815

 

 kr          254 804
 kr            1 053 900
 kr          1 308 704

 kr       6 759 519

EIENDELER

Anleggsmidler:
EDB-utstyr
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler:

omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bank Listerrådet
Bank Listerfondet
Sum omløpsmidler:

Sum EIENDELER:

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital
Fond Listerrådet
Fond Listerfondet

Sum egenkapital:

Langsiktig gjeld

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

Sum EGENKAPITAL OG GJELD

Tall i norske kroner
ocean Hope. Foto: Solveig Egeland

ÅRSMELDIng  2012 
 LISTERSAMARBEIDET

ÅRSMELDIng  2012
 LISTERSAMARBEIDET



Le
ve

rt
 a

v 
   

   
   

   
RT

 re
kl

am
eb

yr
å 

- w
w

w
.rt

.n
o


