
 

 

Utvalg:  Formannskapet 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  kommunestyresalen 

Dato: 23.01.2020 

Tidspunkt: 09:30 

 
Forfall meldes til politisk sekretariat på epost post@lyngdal.kommune.no eller telefon 960 93 458. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 
Tilleggsinformasjon: 
  
Orienteringer: 
Kl 9.30: Orientering om Mandal Havn Strømsviga v/ordfører Even T. Sagebakken og kommunedirektør 
Kyrre Jordbakke i Lindesnes kommune. 
Ca. 10.15: Orientering om gjenbruk Lyngdal bo- og servicesenter v/Ingunn Skretting (prosjektleder 
flytting Lyngdal helsehus) og Jan Terje Ågedal (prosjektleder byggeprosjekter) 
Deretter orientering om Budsjett 2020 ved kommunalsjef Karl Emil Erlandsen. 
  
  
Gruppemøter mandag 20.01: 
Kristelig folkeparti - kl. 19.30: Sambrukshuset, Kvås 
Arbeiderpartiet - kl. 18.00: Eldresenter, kjeller Lyngdal Rådhus 
Fremskrittspartiet – 20.01 kl. 18.00: Formannskapssal, Lyngdal rådhus    
Høyre - 20.01 kl 18.30 på Byremo omsorgssenter  
Senterpartiet - kl. 19.00: Q43, Industriveien 8 
Rødt - kl. 18.00 - Romskipet, Rom 
Venstre - kl. 18.30: Årnes skole 
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PS 2/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

RS 1/2020 Orienteringer / Eventuelt



 

 Arkivreferanse: 2020/230-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Dokumentsenter 
 Dato: 09.01.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 23.01.2020 2/2020 

   

 

Referatsaker til Formannskapet 23.01.20 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Referatene tas til etterretning 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Vedlagt er følgende referatsaker: 
 
Skatteinngangen for 2019 
Inntekstutjevning for 2019 
 
Økonomisjef informerer om følgende: 
 
Inntektsutjevning: 
2019 tom. nå:                    5,9 mill. høyere enn budsjettert opprinnelig 
Siste utbetaling for desember kommer i begynnelsen av februar. Disse pleier å være ganske små, så det 
blir ingen store endringen. 
 

SAKSFRAMLEGG
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Skatteinntekter: 
Desember:                        0,9 mill, 0,1 mill. høyere enn budsjettert opprinnelig. 
2019 tom. nå:                    2,0 mill. høyere enn budsjettert opprinnelig (+1,0  %) 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Skatteinngang for 2019 
2 Inntektsutjevning for 2019 
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 Arkivreferanse: 2020/79-5 
 Arkivkode: 223 
 Saksbehandler: Karl-Emil Erlandsen 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 14.01.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 23.01.2020 3/2020 

   

 

Støtte til Vest-Agder-museet 2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Formannskapet bevilger 20 000 kr. i støtte til Vest-Agdermuseet. Støtten knyttes til Vest-Agdermuseets 
arbeid rettet mot lokalmuseer og samlinger som ikke er konsolidert med Vest-Agdermuseet. Midlene 
belastes formannskapets post.  

 
Bakgrunn for saken: 
Vest-Agdermuseet er et museum besående av 11 avdelinger i (tidligere) Vest-Agder fylke. Museet er et 
interkommunalt selskap som eies av alle kommunene i (tidligere) Vest-Agder fylke, samt 
fylkeskommunen.  

Museet har ingen avdelinger i Lyngdal kommune, og kommunen betaler per i dag ingen avgift/kontingent. 

Museets tilskuddsordning til lokalmuseer som ikke er en del av Vest-Agdermuseet er relevant for blant 
annet Klokkergården bygdetun, Stiftelsen det gamle Posthuset og andre lokalsamlinger i Lyngdal 
kommune. I 2020 har VAM avsatt 200 000 kr til denne støtteordningen.  

Gamle Lyngdal kommune (Klokkergården bygdetun) har ved flere anledninger de senere årene fått både 
økonomisk tilskudd og faglig støtte fra VAM gjennom denne ordningen. Tilskuddsbeløpene har ligget på 
ca 10 000 kr.  

SAKSFRAMLEGG
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Representantskapet for VAM, hvor Lyngdal kommune er representert, har gitt sin tilslutning til at museet 
nå søker om økonomiske støtte også fra de eierkommunene som per i dag ikke betaler avgift.  

Det vises til vedlagt søknad fra Vest-Agdermuseet.  

 
Vurdering: 
Det vurderes som positivt at denne ordningen opprettholdes. Muligheten for å søke økonomisk støtte er 
viktig, men ikke minst besitter VAM museumsfaglig kompetanse som er viktig for mindre lokalmuseer å få 
tilgang til. Dette er kompetanse som vil kunne bidra til å fortsatt ha god kvalitet på utstillingene på de 
mindre, og ubemannede museene i kommunen.  

Kommunedirektøren er derfor positiv til å inngå i et spleiselag med de fem kommunene som i dag ikke 
betaler avgift til VAM.  

 

Til info: Formannskapets post pr. 01.01.20 er kr. 500.000. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anser det som viktig at VAM fortsatt kan yte støtte til mindre lokalmuseer, og 
anbefaler derfor at formannskapet vedtar å støtte museet med 20 000 kr i 2020. Det foreslås at midlene 
belastes formannskapets budsjettpost.  

 
 
 
Vedlegg: 

1 Støtte Vest-Agder-museet - Lyngdal.pdf 
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Vest-Agder-museet IKS 

Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand 

Tlf. +47 488 54 800,  

Org.nr. 989 072 048 

Vest-Agder-museet 

Odderøyveien 21 

4610 Kristiansand 

 

 

 

 

Lyngdal kommune 

Postboks 353 

4577 Lyngdal 

Kristiansand, 20.12.2019 

Støtte til Vest-Agder-museet, bistand til museer/kulturhistoriske 

samlinger utenfor VAM 
Vest-Agder-museet ble etablert i 2006/07 gjennom en konsolidering/sammenslåing av flere tidligere 

selvstendige museer. VAM drifter i dag 11 avdelinger, spredd ut over hele dagens Vest-Agder fylke. 

I tillegg til å drifte disse museene, yter Vest-Agder-museet en stor innsats overfor de mange 

lokalmuseene og samlingene som ikke er del av VAM. Denne bistanden er knyttet til: 

- Faglig rådgivning: Designer, teknisk konservator, håndverker m.fl. bidrar med råd knyttet til 

utstillingsproduksjon, formidling, hvordan sikre/stille ut/bevare gjenstander osv. 

- Utlånsbank: Museet kjøper skaffer til veie monter, projektorer, utstillingsdukker og annet 

utstillingsutstyr, telt mm. som lånes ut gratis til lokalmuseer/samlinger til bruk i deres 

utstillinger. Dette er ofte kostbart utstyr som lokalmuseene ikke selv har råd til å kjøpe inn og 

som gjerne bare skal brukes i en kortere periode. 

- Utskriftstjenester: Museet tilbyr storformat utskrifter og folieskjæring til lokalmuseene for 

kostpris (pris for blekk og papir – VAMs egen arbeidsinnsats dekkes av VAM). 

- Prosjekttilskudd: Museer eller samlinger som ikke har statlig eller fylkeskommunal 

driftsstøtte kan søke tilskudd til konkrete prosjekter gjennom VAM. I 2020 er det kr 200 000 

til fordeling. 

I dag finansieres Vest-Agder-museet gjennom tilskudd fra stat, fylkeskommune og de kommunene 

som har museer innenfor Vest-Agder-museets portefølje. Disse kommunene bidrar med fra kr 

800 000 og oppover pr. kommune. I nye Agder er det fem kommuner innenfor VAMs ansvarsområde 

som ikke yter tilskudd til Vest-Agder-museet. Disse kommunene har imidlertid også lokalmuseer hvor 

VAM bidrar med tjenester som rådgivning osv.  

Museets økonomi har de senere årene blitt stadig vanskeligere. Vi ser det som viktig å kunne 

videreføre vårt arbeid overfor lokalmuseene/samlingene også utenfor VAM, men må finne et 

bredere finansieringsgrunnlag for dette arbeidet. Med dette som bakgrunn ble det lagt frem for 

representantskapet i Vest-Agder-museet IKS om også de kommunene som er eiere i VAM og nyter 

godt av museets arbeid knyttet til lokalmuseene, men som i dag ikke yter tilskudd til IKS-et, burde 

søkes om støtte. Representantskapet ga sin tilslutning til dette gjennom å vedta budsjettet for 2020 

hvor det lå inne støtte med kr 20 000 fra hver av disse kommunene. 
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Vest-Agder-museet IKS 

Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand 

Tlf. +47 488 54 800,  

Org.nr. 989 072 048 

Vi søker med dette Lyngdal kommune om kr 20 000 i støtte til videre drift av våre tjenester rettet om 

lokalmuseene og samlingene utenfor VAM. Vi håper dere ser mulighet til å bidra til at denne viktige 

tjenesten som mange lokalmuseer nyter godt av, kan videreføres. 

Hvis dere har noen spørsmål, håper vi dere tar kontakt: John Olsen, tlf.: 930 07 567, e-post: 

john.olsen@vestagdermuseet.no. 

 

Med beste hilsen 

 

     John Olsen        

        Direktør 

Vest-Agder-museet 
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 Arkivreferanse: 2019/41-6 
 Arkivkode: 033/&85 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 13.01.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 23.01.2020 4/2020 

 

Valg av medlemmer til styret for Sørlandsbadet IKS for perioden 2019-2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Til styret for Sørlandsbadet IKS foreslås: 
 
Til vara medlemmer for styret i Sørlandsbadet IKS foreslås: 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 16/2019 følgende: 
Formannskapet foreslår 2 medlemmer til styret i Sørlandsbadet IKS for perioden 2019-2023. 
 
 
Vurdering: 
Det skal foreslås to medlemmer til styret. Det bør også foreslås like mange varamedlemmer i rekkefølge. I 
henhold til lov om interkommunale selskaper §10 er det representantskapet som velger styret. 
 
 
Konklusjon: 
Det foreslås to styremedlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge.
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