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 Arkivreferanse: 2019/60-3 
 Arkivkode: 026/&01 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 06.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 4/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 6/2019 

   

 

Orienteringssak - anmodning fra ordfører i Hægebostad om revurdering av 
kostnadsnøkkel for NAV Lister 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Til orientering til Lyngdal Kommunestyre etter anmodning fra ordfører i Hægebostad: 
 
Referatsak til kommunestyret 12.12.19: 
Oppfordring fra Hægebostad kommune om å revurdere kostnadsnøkkelen for Nav Lister. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyrene i 5 av de 6 kommunene i Listerregionen har høsten 2019 vedtatt å inngå avtale om 
administrativt vertskommunesamarbeid innenfor NAV med hjemmel i kommunelovens § 20-1 og 20-2. 
Arbeidet organiseres med ett hovedkontor i vertskommunen, der Kvinesdal er valgt som vertskommune. 
NAV skal være representert i alle deltakerkommunene. I avtalen er det innarbeidet en nøkkel for 
fordeling av faste lønns- og driftskostnader, der 80 % av fordeles etter innbyggertall og 20 % fordeles likt 
på hver kommune. Direkte henførbare kostnader som f. eks utbetaling av sosialhjelp belastes den 
enkeltes oppholds- eller bostedskommune. Navnet på det nye samarbeidet er NAV Lister. NAV Lister 
skal være i drift fra 01.01.20. Bemanningen er p.t 47,1 årsverk. Dersom Hægebostad inngår i 
samarbeidet er bemanningen 47,6 årsverk. 
 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunestyret i Hægebostad har vedtatt å ikke inngå avtale. Rådmann i Hægebostad oversendte 
07.11.19 følgende utskrift av vedtak i Ks sak 81/19: 
«Hægebostad kommune takker nei til NAV Lister pga uforholdsmessig økte merkostnader for 
Hægebostad kommune ved valgt kostnadsfordelingsmodell (20/80). 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for NAV-samarbeid med Åseral og/eller kommuner i 
Setesdal. Oppfordrer de andre kommunestyrene i Lister om å revurdere kostnadsnøkkelen for Nav 
Lister.» 
 
På fellesmøte mellom regionens ordførere og rådmenn i Farsund 03.12.19 gjentok ordfører i 
Hægebostad oppfordringen om å se på fordelingen av kostnader på nytt. Det ble opplyst at Hægebostad 
ønsker at kostandene fordeles 100% etter innbyggertall. I møtet ble det konkludert med at: 
«Kommunene tar dette opp som referatsak».  
 
Leder for NAV Lister sendte 11.11.19 over følgende oversikt over fordeling av utgifter (heretter kalt 
alternativ 1): 

 
 
 
Dersom en legger til det halve årsverket som Hægebostad skulle gått inn med blir totalkostnaden 
31.792.500 + (500.000*1,35/2) = 32.130.000. Dersom en fordeler disse utgiftene etter 80/20 så blir 
fordelingen slik (heretter kalt alternativ 2): 

 
 
Dersom en fordeler utgiftene med 100% etter innbyggertall, slik Hægebostad ønsker, blir fordelingen 
slik (heretter kalt alternativ 3): 

Antall innb 
01.07 Fordelingsnøkkel 20 % fast 80 % innb Sum

Farsund 9 742 0,25 1071 6 455 7 526
Flekkefjord 9 053 0,23 1071 5 998 7 069
Lyngdal 10 425 0,27 1071 6 908 7 979
Kvinesdal 6 030 0,16 1071 3 995 5 066
Sirdal 1 838 0,05 1071 1 218 2 289
Hægebostad 1 705 0,04 1071 1 130 2 201
Sum 38 793 1,00 6 426 25 704 32 130
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Forskjellen mellom de ulike alternativene er: 

 
Farsunds andel av utgiftene, med dagens ordning der 5 av 6 kommuner er med, utgjør 7,953 mill pr år. 
Dersom Hægebostad går med, og en fordeler utgiftene med 100 % etter innbyggertall, øker Farsunds 
utgifter med ca 116.000 kr til 8,069 mill kr 
 
Vurdering:  
De «store» kommunene vil «tjene» på å ha fastledd, mens de små kommuner vil «tape» på å ha med 
fastledd.  
 
Rådmannen i Hægebostad skriver i sin vurdering i forbindelse med behandlingen av saken blant annet 
dette: «Det er ønskelig med et felles NAV Lister kontor, men beklageligvis er min vurdering at nytten ved 
et nytt felles NAV kontor i Lister ikke står i forhold til den økte kostnaden ved en 20/80 modell»  
 
Forskjellen mellom om kostnadene fordeles etter innbyggertall (som Hægebostad ønsker), eller etter den 
vedtatte 80/20 fordeling uten Hægebostad, er relativt liten for Farsunds del. 
 
Oppsummering: 
Rådmannen legger med dette fram referatsaken, og ber om tilbakemelding fra Farsund kommunestyre på 
om en skal se på kostnadsfordelingen på nytt for om mulig å komme frem til en modell som også 
Hægebostad kommune kan slutte seg til. 
 
Farsund 05.12.19 
Ståle Manneråk Kongsvik 
Rådmann 

Antall innb 
01.07 Fordelingsnøkkel 0 % fast

100 % 
innb Sum

Farsund 9 742 0,25 8 069 8 069
Flekkefjord 9 053 0,23 7 498 7 498
Lyngdal 10 425 0,27 8 634 8 634
Kvinesdal 6 030 0,16 4 994 4 994
Sirdal 1 838 0,05 1 522 1 522
Hægebostad 1 705 0,04 1 412 1 412
Sum 38 793 1,00 0 32 130 32 130

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Diff 1 - 3
Farsund 7 953 7 526 8 069 116
Flekkefjord 7 480 7 069 7 498 18
Lyngdal 8 421 7 979 8 634 213
Kvinesdal 5 407 5 066 4 994 -413
Sirdal 2 532 2 289 1 522 -1 010
Hægebostad 0 2 201 1 412 1 412
Sum 31 793 32 130 32 130 337
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Kommunestyrets behandling av sak 4/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
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 Arkivreferanse: 2019/76-1 
 Arkivkode: 026/G21/&01 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 18.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 26.11.2019 4/2019 

Kommunestyret 12.12.2019 67/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 86/2019 

 

Ny samarbeidsavtale om legevaktsordning for gamle Audnedal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1.  

Utvalg for helse og velferds behandling av sak 4/2019 i møte den 26.11.2019: 
 
 
Utvalg for helse og velferds Behandling 26.11.2019: 
Reidun Bakken, KrF ba om vurdering av Unni Nilsen Husøy, FrP sin inhabilitet etter Forvaltningslovens §6, 
andre ledd grunnet ektefelle med Eivind Arnt Husøy som er lege i Audnedal kommune.  
Unni Nilsen Husøy fratrådte og Bjørn Jostein Knutsen deltok i denne saken. 
Avstemming: 
Unni Nilsen Husøy ble enstemmig erklært som inhabil i saken ihht. Forvaltningsloven, Kapittel II. Om 
ugildhet, § 6 e, 2. 
  
Oppdatert avtale om legevakttjenester mellom Kristiansand kommune og Lyngdal kommune ble delt ut i 
møtet. 
Tom Valand orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming: 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Utvalg for helse og velferds Vedtak 26.11.2019: 
1.Det inngås avtale med Kristiansand legevakt om legevakttjenesten ihht "Avtale om legevakttjenester 
mellom Kristiansand kommune og Lyngdal kommune" som er vedlagt saken.  
2. Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen. 
3. Lyngdal kommune deltar i interkommunalt samarbeid om legevakt med Åseral og Hægebostad for det 
geografiske området som tilsvarte Audnedal kommune i 2019. 
4. Endelig forslag til avtale om lokal legevaktsordning for Åseral, Hægebostad og Lyngdal legges frem for 
kommunestyret til møtet 12.12.19 
 
  
 
 

 

Kommunestyrets behandling av sak 67/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

2. Det inngås avtale med Kristiansand legevakt om legevakttjenester ihht «Avtale om 
legevakttjenester mellom Kristiansand kommune og Lyngdal kommune» som er vedlagt saken. 

3. Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtalen. 
4. Lyngdal kommune deltar i interkommunalt samarbeid om legevakt med kommunen Åseral og 

Hægebostad for det geografiske området som tilsvarte Audnedal kommune i 2019.  
5. Endelig forslag til avtale om lokal legevaktordning for Åseral, Hægebostad og Lyngdal legges frem 

for Kommunestyret til møtet 12.12.19 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Fellesnemnd Nye Lyngdal behandlet sak om legevakt i møte 29.08 2019 og vedtok følgende:  

1. Fellesnemnda vedtar alternativ 3 som innebærer en delt løsning der dagens Lyngdal tilhører 
Flekkefjord legevakt og Audnedal tilhører Kristiansand legevakt, samt en lokal legevakt i Audnedal 
som prøves i 1 år fra 1.1.2020.  

2. I løpet av 2021 utredes muligheten for å få på plass en egen legevakt i nye Lyngdal kommune.  
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I hht til punkt 1 i vedtaket er det derfor gjennomført møter med Kristiansand legevakt og kommunen 
Åseral og Hægebostad for å utrede mulighetene for samarbeid. 

Interkommunalt samarbeid med Kristiansand legevakt: 

Åseral, Hægebostad og tidligere Audnedal har fått følgende tilbud fra Kristiansand legevakt:  

Kr 185 per innbygger totalt for legevaktsentral samt grønn respons på natta, fordelt på legevakt kr 142 og 
legevaktsentral kr 51. 

Dette vil utfylle en lokal legevaktordning med Åseral og Hægebostad og gi et faglig godt tilbud til 
innbyggerne i tidligere Audnedal kommune. Se vedlagte avtale for detaljer. 

Ordningen vil koste ca kr 330.000 i 2020. 

 

Interkommunalt samarbeid med Åseral og Hægebostad kommuner: 

Det er gjennomført møter med Hægebostad og Åseral. Hægebostad har signalisert at det ikke er aktuelt 
med en lokal legevaktordning med Åseral og tidligere Audnedal dersom dette fører til at utgiftene stiger 
utover det som et tilbud fra Kristiansand Legevakt eller Flekkefjord interkommunale legevakt vil komme 
på.  

En legevaktordning med tre kommuner kontra to kommuner er billigere for deltakerne og mer robust. 
Det vil være flere leger å fordele vaktordningen på og flere å fordele kostnadene på. Kostnadene er 
beregnet til ca kr 1,4 mill uavhengig om det er to eller tre deltakere med. 
 
Vurdering: 
 
 
Det er derfor enighet mellom administrasjonen i Åseral, Hægebostad og tidligere Audnedal kommune: 

 Det foreslås å inngå avtale om en felle legevaktordning for hverdager fra kl 15-23 og helger kl 08-
23, samt rød og gul respons på nettene.  

 Åseral er administrasjonskommune.  
 Utgiftene fordeles med 1/3 på hver kommune i samarbeidet. Åseral kommune og tidligere 

Audnedal kommune dekker i tillegg kr 100.000 hver av Hægebostad sine utgifter. 
 

Begrunnelsen for at tidligere Audnedal og Åseral skal dekke kr 100.000 hver av Hægebostad sine utgifter 
på dette, er at da vil ordningen komme likt ut med andre legevakttilbud for Hægebostad. Det vil 
sannsynligvis være politisk flertall for en slik avtale i Hægebostad da det vil komme likt ut på pris og gi 
innbyggerne et bedre tilbud. Men tre deltakere til å fordele utgiftene på i stedet for to vil prisen uansett 
blir lavere for både Åseral og tidligere Audnedal. Begge kommunene sparer ca kr 130.000 på at det er tre 
deltakere i forhold til to. tilbudet vil også bli mer robust med flere leger i vakt. 
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Den lokale legevaktordningen for tidligere Audnedal kommune vil koste ca kr 560.000. I tillegg kommer 
kostnader ved avtale med Kristiansand legevakt, ca kr 330.000. Samlet ca kr. 890.000. 

Dersom tidligere Audnedal kjøpte alle tjenestene fra Kristiansand legevakt (ukten å ha lokal legevakt i 
tillegg) ville utgiftene kommet på ca kr 580.000 (326 kr/innbygger). En ordning med en lokal legevakt vil 
være et bedre tilbud til innbyggerne, men anslagsvis koste ca kr. 300.000 mer. Det er også usikkert om 
det ville påløpt ekstra kostnader i forhold til Kristiansand legevakt pga utrykningstid. 
 
Konklusjon: 
 
Det anbefales at det inngås avtale med Åseral og Hægebostad om egen lokal legevaktordning for 
hverdager kl 15-23 og helger. Det inngås også avtale med Kristiansand legevakt slik at det er en full 
legevaktordning for tidligere Audnedal kommune. 
 
Vedlegg: 

1 Vedlegg forslag til avtale med Kristiansand legevakt 
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Avtale om legevakttjenester - side 1 / 3

Avtale om legevakttjenester  
mellom Kristiansand kommune og Lyngdal kommune 

 
Denne avtalen regulerer ansvar for drift av legevaktfunksjon mellom Kristiansand kommune og 
Lyngdal kommune (omtales videre som avtalekommunen).  
 

Avtalens omfang: 
Avtalen omfatter interkommunalt samarbeid om legevakttjenester som oppfyller kravene i 
gjeldende akuttmedisinforskrift. Samarbeidsavtalen regulerer samarbeid etter kommunelovens § 
28-1 b om administrativt vertskommunesamarbeid, der Kristiansand kommune er vertskommune. 
 
Avtalen omfatter følgende tjenester 
Avtalen omhandler avtalte legevakttjenester med de krav som stilles i akuttmedisinforskriften. 
Avtalekommunen er ansvarlig for å informere egne innbyggere om legevakttilbudet i Kristiansand. 
Avtalekommunens nettside skal vise til informasjonen på www.kristiansand.kommune.no/legevakt.  
 

Tjenester som ivaretas av Kristiansand legevakt  
Samarbeidet omhandler tjenester til personer med opphold i det geografiske området 
tilsvarende Audnedal kommune i 2019. 
 

Tjeneste Beskrivelse Virkedag 8-16 Kveld virkedag 16-23 
Helg/helligdag 08-23 

Natt 23-08 
hele året 

Legevakt-
sentral 

Gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, 
registrere, iverksette og følge opp henvendelser om 
behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å 
videreformidle henvendelser til helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, 
jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. 

 
 

X 
For samhandling 
med lege-i-vakt,  

se vedlegg 1 
 

 
X 

For samhandling med 
lege-i-vakt,  

se vedlegg 1 

 
 

X 
For samhandling med 

lege-i-vakt,  
se vedlegg 1 

 
Lege-
beredskap 

Ivareta akuttmedisinsk beredskap iht. akuttmedisin-
forskriften. Utrykning og sykebesøk. 

Kommunen har 
lege-i-vakt 

Kommunen har lege-i-
vakt  

Kommunen har lege-i-
vakt 

Medisinsk 
behandling 

Nødvendig medisinsk oppfølging av fremmøtte 
pasienter på Kristiansand legevakt.   (X)** 

 
X 
 

 
Oppfølging av ØHD-tjenester inngår ikke i samarbeidet, med unntak av tjenester som defineres som 
ordinære legevaktoppdrag. 
 
Samarbeidsorgan – Administrativt samarbeidsutvalg:  
Samarbeid om gjennomføring av avtalene skjer i administrativt samarbeidsutvalg. 
Kristiansand kommune inviterer årlig i 3. kvartal deltagende kommuner til møte for å drøfte og evaluere 
administrative og økonomisk spørsmål om avtalen. Hver avtalekommune stiller med 1 deltager, om ikke 
annet avtales. Det gjennomføres for øvrig møter i adm. samarbeidsutvalg ved behov. 
 

Legenes representasjon og medvirkning 
ASA 4310 angir at spørsmål om organisering av legevakt skal behandles i samarbeidsutvalget.  
Kristiansand legevakt forholder seg til lokalt samarbeidsutvalg(LSU) i Kristiansand kommune for dette.  
Avtalekommunen følger selv opp forhold rundt legevakttjenester i eget samarbeidsutvalg. 
 
Kristiansand legevakt er en avdeling i Kristiansand kommune, og forholder seg til den tillitsvalgte for 
legeforeningen som har ansvar for Kristiansand legevakt.   
 
Uenighet i forståelsen av avtalen 
Tvister mellom deltakerkommunene bør søkes løst i minnelighet . 
Blir partene ikke enige , løses tvisten ved domstolene med Kristiansand tingrett som verneting. 
 
Avtalekommunenes kontrollansvar og klagebehandling  
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Kristiansand legevakt skal på forespørsel fra avtalekommunen bistå med informasjon om tjenestens 
innhold, som avtalekommunen trenger for å ivareta sitt kontrollansvar  og utøve lovlighetskontroll. 
Eksempelvis enkle oversikter over tjenestenivå som leveres, skriftlige prosedyrer som benyttes i 
tjenesten, og eventuelt forenklede regnskapsoversikter. I dette inngår som hovedregel bare informasjon 
som gjelder avtalekommunen, ikke forhold til andre avtalekommuner eller Kristiansand kommune. 
 
Kristiansand legevakt skal bistå avtalekommunen med de opplysninger som er påkrevd for saksbehandling 
av klagesaker knyttet til avtalekommunens overordnede ansvar for legevakttjenester i sin kommune. 
Kristiansand legevakt ivaretar selv klagebehandling som omhandler tjenester som er levert av legevakta. 
 
Vederlag 
For å delta i vaktsamarbeidet betaler avtalekommunen følgende pris i 2020 per innbygger per år:  185 kr. 

 Kronebeløpet reguleres hvert år 1. januar med deflator fastsatt i statsbudsjettet.   
 Folketall beregnes per 1. januar i det aktuelle driftsår. Folketall beregnes med 2019-tall for 

Audnedal kommune, justert årlig med samem prosentendring som i Lyngdal kommune. 
 De samarbeidende kommunene betaler kvartalsvis. 

 
Dersom nye faglige krav til tjenesten gjør at kostander, endres, tas spørsmål om endring av vederlag opp 
til drøfting i adm. samarbeidsutvalg. 
 
Varighet og oppsigelse. 
Avtalens varighet er fra 01.01.2020  til 31.12.2020, og løper deretter til den sies opp. 
 
Gjensidig oppsigelsestid er 1 år, eller kortere når partene er enige om det. 
 
Nye tjenester, eller tjenester til andre pasientgrupper, kan avtales særskilt som et tillegg til denne avtalen. 
 
Vedlegg:  
Vedleggene omfattes i sin helhet av denne avtalen, men kan endres ved påtegning dersom partene er enige. 

Vedlegg 1: Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett  
Vedlegg 2: Legers deltagelse i vaktturnus på Kristiansand legevakt 

Signaturer 
 
Lyngdal kommune            Dato                          Kristiansand kommune           Dato 
 
 
………………………….………………….....     ………………..                    ……….…………….…………………     ……………… 
*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt..   www.legeforeningen.no/normaltariffen 
**) Etter nærmere avtale, om det blir behov i løpet av avtaleperioden.  
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VEDLEGG 1 – Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett 
 
Avtalekommuner som skal tilknyttes Kristiansand legevaktssentral (LV-sentral), skal ha lege i vakt for 
de tidspunkter som er avtalt. Det gjelder blant annet kommuner med egen lege-i-vaktordning på 
dagtid. 

Avtalekommunen ivaretar da selv legeberedskap og legevakttjeneste, med all utrykning og 
nødvendig medisinskfaglig oppfølging av personer i kommunen som trenger legetjenester. 

Lege(r) på vakt skal alltid personlig være i medlytt i nødnett iht. gjeldende nødnettprosedyrer for 
Kristiansand legevakt. 

Leger-i-vakt i avtalekommunen må lage ukeplaner for helseradioberedskap, dersom ikke Legevakta 
gir annen melding.  Ukeplanen sendes på epost eller  faks til legevakt senest fredag i uken før listen 
gjelder. 

Lege i akuttmedisinsk beredskap melder seg i nødnett for legevaktsentral iht gjeldende  rutine. 

Ved manglende tilstedeværelse i vakt og i nødnett, kan avtalekommunen faktureres med et beløp 
tilsvarende 6 x takst 14* i normaltariffen per time, i det tidsrom lege eller annet personell fra 
Kristiansand legevakt må bistå i avtalekommunens fravær. 
 
Avtalekommunen dekker selv kostnader til utstyr i nødnett (bl.a. radioterminaler).  
 
 
*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt. www.legeforeningen.no/normaltariffen   
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VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNAL LEGEVAKT MELLOM ÅSERAL, LYNGDAL (FOR GAMLE 
AUDNEDAL) OG HÆGEBOSTAD KOMMUNE  
 
 
§1. SAMARBEIDET 
Legevakt er en interkommunal tjeneste som blir drevet i samarbeid mellom kommunene Åseral, 
Lyngdal (for gamle Audnedal) og Hægebostad. Samarbeidet følger reglene om interkommunalt 
samarbeid i Kommuneloven Kap. 20 (ny kommunelov fra 1.1.20) med unntak av §§ 20-3 og 20-6. 
Åseral kommune er vertskommune for samarbeidet. 
 
Samarbeidet gjelder legevakt i de tre samarbeidskommunene i tidsrommet 15.00 – 08.00 mandag til 
fredag og i tidsrommet 08.00 -08.00 lø., sø. og helligdager. Det er hvilende vakt mellom kl 23.00 – 
08.00, der legen kun rykker ut til akutte oppdrag. 
 
Ansvaret for daglegevakt dekkes av den enkelte samarbeidskommune.  
 
Samarbeidet gjelder kun legevakt ikke legevaktsentral (LV- sentral). Legevakten tilknyttes LV-sentral 
etter egen avtale med Kristiansand kommune. 
 
§2. FORMÅLET MED SAMARBEIDET 
Formålet med samarbeidet er å sikre innbyggerne i de tre kommunene en tilfredsstillende legevakt i 
henhold til «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)»  
 
§3. ORGANISERING AV STYRET 
Det skal opprettes et styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene eller den rådmannen 
utpeker i tillegg til en representant fra legene som er ansatt eller har driftsavtale med 
Hægebostad, Audnedal og Åseral. Legevaktsjefen er sekretær for styret. Styret avgjør alle saker 
med alminnelig flertall.  
 
§4. ARBEIDSOMRÅDE FOR STYRET  
Styrets ansvar er å påse at legevaktsamarbeidet drives i samsvar med denne avtalen, 
samarbeidsavtalen Kristiansand Legevakt og sentrale avtaler/forskrifter. Styret har ansvaret for 
at befolkningen i de tre kommunene blir informert om legevaktsordningen og evt. endringer i 
denne. Styret for legevaktsamarbeidet kan vedta retningslinjer for drift og organisering av 
virksomheten.  
 
§5. STYREMØTER  
Det avholdes minimum to styremøter i året. Det skal føres protokoll fra styremøtene.  
 
§6. INNSKUDD I VIRKSOMHETEN  
De tre deltakende kommuner har ingen innskuddsplikt i legevaktsamarbeidet. Styret har ikke 
anledning til å oppta lån eller på andre måter pådra deltakerne i vesentlige økonomiske 
forpliktelser  
 
§7. OPPGAVER OG ANSVAR FOR VERTSKOMMUNE  
Åseral kommune er administrasjonskommune for samarbeidet. Dette innebærer å ha det faglige 
og administrative ansvaret for drift av legevakttjenesten i henhold til gjeldende lovverk.  
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Vertskommunen utarbeider budsjett og fører regnskap for legevaktsamarbeidet. Oppgaver og 
myndighet overføres fra og med 1.1.2020. 

Vertskommunen skal på forespørsel fra samarbeidskommunene bistå med informasjon om 
tjenestens innhold, som avtalekommunen trenger for å ivareta sitt kontrollansvar og utøve 
lovlighetskontroll. Eksempelvis enkle oversikter over tjenestenivå som leveres og skriftlige prosedyrer 
som benyttes i tjenesten.  

Vertskommunen skal bistå samarbeidskommunene med de opplysninger som er påkrevd for 
saksbehandling av klagesaker knyttet til avtalekommunens overordnede ansvar for legevakttjenester 
i sin kommune. Vertskommunen ivaretar selv klagebehandling som omhandler tjenester som er 
levert av legevakta. 

§8. KOMMUNENS PLIKTER I SAMRBEIDET  
Hver kommune stiller med to leger i samarbeidet eller dekker dobbel vaktbelastning. Ved vakans i 
stillinger, sykefravær eller når leger har fritak fra legevakt-kjøring, må vedkommende kommune stille 
med vikar i legevaktsamarbeidet slik at normal vaktbelastning på de øvrige legene oppnås innen 6 
uker.  
 
§9. FORDELING AV UTGIFTER  

a. Ordinære fellesutgifter ved drift av legevaktsordning deles likt mellom de tre kommunene.  
- Lyngdal kommune (for gamle Audnedal) bidrar med kr 100 000 av Hægebostad sin andel. 
- Åseral kommune bidrar med kr 100 000 av Hægebostad sin andel. 

b. Vertskommunen Åseral skal i starten av oktober sette opp budsjett for neste år. Budsjettet 
behandles i styret før det oversendes samarbeidskommunene 

c. Vertskommune skal i løpet av første tertial kreve inn forskudd fra de andre kommunene 
tilsvarende 75% av forrige års utgifter, etter gitt fordelingsnøkkel. Endelig avregning sendes 
så snart som mulig etter årsskiftet. 

d. Ekstra utgifter ved at leger blir pålagt å gå hyppigere vakt enn 3-delt vakt i gjennomsnitt for 
den enkelte lege i mer enn 6 uker sammenhengende, dekkes av den kommunen som ikke 
dekker opp sin kvote med leger i henhold til avtalen. 

e. Ekstra utgifter ved at lege må ha bakvakt dekkes av kommunen denne legen er ansatt i. 
f. Ekstra utgifter ved at det må leies inn andre leger til å gå vakter dekkes av vedkommende 

kommune. Legevaktsjefen i samarbeidet har fullmakt til å inngå avtale om godtgjøring for 
slike vakter etter gjeldene tariffer 

g. Ekstra kostnader som påløper i løpet av de fremtidige regnskapsårene som følge av økt 
vaktgodtgjørelse, økt kjøregodtgjørelse etc. deles likt mellom kommunene. 

h. Vertskommunen tilkommer en årlig administrasjonsgodtgjørelse.  
 
§10. VARIGHET, FORNYELSE OG EVALUERING  
Avtalen har en varighet på fire år, og løper inntil den sies opp etter det. Oppsigelse må skje etter 
enighet mellom de tre kommunene, eller senest 12 mnd. før årsskifte.  
Styret har ansvaret for at samarbeidet blir evaluert i et årlig møte som bør avholdes i 
september/oktober hvert år.  
 
§11. TVISTEMÅL                                                                                                                                                            
Tvistemål om virksomheten som måtte oppstå mellom de tre samarbeidskommunene skal avgjøres 
ved voldgift i samsvar med bestemmelsene i Voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal ha tre medlemmer 
og oppnevnes av domstolen i henhold til Voldgiftsloven § 13 fjerde ledd. 
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Avtale om legevakttjenester - side 1 / 3

Avtale om legevakttjenester  
mellom Kristiansand kommune og Lyngdal kommune 

 
Denne avtalen regulerer ansvar for drift av legevaktfunksjon mellom Kristiansand kommune og 
Lyngdal kommune (omtales videre som avtalekommunen).  
 

Avtalens omfang: 
Avtalen omfatter interkommunalt samarbeid om legevakttjenester som oppfyller kravene i gjeldende 
akuttmedisinforskrift. Samarbeidsavtalen regulerer samarbeid etter Kommuneloven Kap. 20 (ny 
kommunelov fra 1.1.20) med unntak av §§ 20-3 og 20-6 om administrativt vertskommunesamarbeid, 
der Kristiansand kommune er vertskommune. 
 
Avtalen omfatter følgende tjenester 
Avtalen omhandler avtalte legevakttjenester med de krav som stilles i akuttmedisinforskriften. 
Avtalekommunen er ansvarlig for å informere egne innbyggere om legevakttilbudet i Kristiansand. 
Avtalekommunens nettside skal vise til informasjonen på www.kristiansand.kommune.no/legevakt.  
 

Tjenester som ivaretas av Kristiansand legevakt  
Samarbeidet omhandler tjenester til personer med opphold i det geografiske området 
tilsvarende Audnedal kommune i 2019. 
 

Tjeneste Beskrivelse Virkedag 8-15 Kveld virkedag 15-23 
Helg/helligdag 08-23 

Natt 23-08 
hele året 

Legevakt-
sentral 

Gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, 
registrere, iverksette og følge opp henvendelser om 
behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å 
videreformidle henvendelser til helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, 
jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. 

 
 

X 
For samhandling 
med lege-i-vakt,  

se vedlegg 1 
 

 
X 

For samhandling med 
lege-i-vakt,  

se vedlegg 1 

 
 

X 
For samhandling med 

lege-i-vakt,  
se vedlegg 1 

 
Lege-
beredskap 

Ivareta akuttmedisinsk beredskap iht. akuttmedisin-
forskriften. Utrykning og sykebesøk  

Kommunen har 
lege-i-vakt 

Kommunen har lege-i-
vakt  

Kommunen har lege-i-
vakt 

Medisinsk 
behandling 

Nødvendig medisinsk oppfølging av fremmøtte 
pasienter på Kristiansand legevakt.  (X)** 

 
X 
 

 
Oppfølging av ØHD-tjenester inngår ikke i samarbeidet, med unntak av tjenester som defineres som 
ordinære legevaktoppdrag. 
 
Samarbeidsorgan – Administrativt samarbeidsutvalg:  
Samarbeid om gjennomføring av avtalene skjer i administrativt samarbeidsutvalg. 
Kristiansand kommune inviterer årlig i 3. kvartal deltagende kommuner til møte for å drøfte og evaluere 
administrative og økonomisk spørsmål om avtalen. Hver avtalekommune stiller med 1 deltager, om ikke 
annet avtales. Det gjennomføres for øvrig møter i adm. samarbeidsutvalg ved behov. 
 

Legenes representasjon og medvirkning 
ASA 4310 angir at spørsmål om organisering av legevakt skal behandles i samarbeidsutvalget.  
Kristiansand legevakt forholder seg til lokalt samarbeidsutvalg(LSU) i Kristiansand kommune for dette.  
Avtalekommunen følger selv opp forhold rundt legevakttjenester i eget samarbeidsutvalg. 
 
Kristiansand legevakt er en avdeling i Kristiansand kommune, og forholder seg til den tillitsvalgte for 
legeforeningen som har ansvar for Kristiansand legevakt.   
 
Uenighet i forståelsen av avtalen 
Tvister mellom deltakerkommunene bør søkes løst i minnelighet . 
Blir partene ikke enige , løses tvisten ved domstolene med Kristiansand tingrett som verneting. 
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Avtalekommunenes kontrollansvar og klagebehandling  
Kristiansand legevakt skal på forespørsel fra avtalekommunen bistå med informasjon om tjenestens 
innhold, som avtalekommunen trenger for å ivareta sitt kontrollansvar  og utøve lovlighetskontroll. 
Eksempelvis enkle oversikter over tjenestenivå som leveres, skriftlige prosedyrer som benyttes i 
tjenesten, og eventuelt forenklede regnskapsoversikter. I dette inngår som hovedregel bare informasjon 
som gjelder avtalekommunen, ikke forhold til andre avtalekommuner eller Kristiansand kommune. 
 
Kristiansand legevakt skal bistå avtalekommunen med de opplysninger som er påkrevd for saksbehandling 
av klagesaker knyttet til avtalekommunens overordnede ansvar for legevakttjenester i sin kommune. 
Kristiansand legevakt ivaretar selv klagebehandling som omhandler tjenester som er levert av legevakta. 
 
Vederlag 
For å delta i vaktsamarbeidet betaler avtalekommunen følgende pris i 2020 per innbygger per år:  185 kr. 

 Kronebeløpet reguleres hvert år 1. januar med deflator fastsatt i statsbudsjettet.   
 Folketall beregnes per 1. januar i det aktuelle driftsår. Folketall beregnes med 2019-tall for 

Audnedal kommune, justert årlig med samme prosentendring som i Lyngdal kommune. 
 De samarbeidende kommunene betaler kvartalsvis. 

 
Dersom nye faglige krav til tjenesten gjør at kostander, endres, tas spørsmål om endring av vederlag opp 
til drøfting i adm. samarbeidsutvalg. 
 
Varighet og oppsigelse. 
Avtalens varighet er fra 01.01.2020  til 31.12.2020, og løper deretter til den sies opp. 
 
Gjensidig oppsigelsestid er 1 år, eller kortere når partene er enige om det. 
 
Nye tjenester, eller tjenester til andre pasientgrupper, kan avtales særskilt som et tillegg til denne avtalen. 
 
Vedlegg:  
Vedleggene omfattes i sin helhet av denne avtalen, men kan endres ved påtegning dersom partene er enige. 

Vedlegg 1: Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett  
 

 
 
Signaturer 
 
Lyngdal kommune            Dato                          Kristiansand kommune           Dato 
 
 
………………………….………………….....     ………………..                    ……….…………….…………………     ……………… 
*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt..   www.legeforeningen.no/normaltariffen 
**) Etter nærmere avtale, om det blir behov i løpet av avtaleperioden.  
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VEDLEGG 1 – Lege i vakt i avtalekommunen og bruk av nødnett 
 
Avtalekommuner som skal tilknyttes Kristiansand legevaktssentral (LV-sentral), skal ha lege i vakt for 
de tidspunkter som er avtalt. Det gjelder blant annet kommuner med egen lege-i-vaktordning på 
dagtid. 

Avtalekommunen ivaretar da selv legeberedskap og legevakttjeneste, med all utrykning og 
nødvendig medisinskfaglig oppfølging av personer i kommunen som trenger legetjenester. 

Lege(r) på vakt skal alltid personlig være i medlytt i nødnett iht. gjeldende nødnettprosedyrer for 
Kristiansand legevakt. 

Leger-i-vakt i avtalekommunen må lage ukeplaner for helseradioberedskap, dersom ikke Legevakta 
gir annen melding.  Ukeplanen sendes på epost eller  faks til legevakt senest fredag i uken før listen 
gjelder. 

Lege i akuttmedisinsk beredskap melder seg i nødnett for legevaktsentral iht gjeldende  rutine. 

Ved manglende tilstedeværelse i vakt og i nødnett, kan avtalekommunen faktureres med et beløp 
tilsvarende 6 x takst 14* i normaltariffen per time, i det tidsrom lege eller annet personell fra 
Kristiansand legevakt må bistå i avtalekommunens fravær. 
 
Avtalekommunen dekker selv kostnader til utstyr i nødnett (bl.a. radioterminaler).  
 
 
*) Takst 14 i Normaltariffen for fastleger og legevakt. www.legeforeningen.no/normaltariffen   
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 Arkivreferanse: 2019/75-1 
 Arkivkode: G21/026/&01 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 13.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 26.11.2019 3/2019 

Kommunestyret 12.12.2019 68/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 87/2019 

 

Ny samarbeidsavtale om legevaktsordning Flekkefjord interkommunale legevakt 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 

Utvalg for helse og velferds behandling av sak 3/2019 i møte den 26.11.2019: 
 
 
Utvalg for helse og velferds Behandling 26.11.2019: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for helse og velferds Vedtak 26.11.2019: 
1.Forslag til vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt godkjennes. 
2.Rådmannen delegeres ansvar for å signere avtalen med de andre deltakerkommunene. 
3.Rådmannen delegeres ansvar for å fremforhandle og inngå eventuelle avtaler om kjøp av tjenester fra 
Sørlandet sykehus. 
4.Rådmannen delegerer ansvar for å fremforhandle og inngå eventuelle avtaler om salg av tjenester fra 
interkommunal legevakt til andre enn deltakerkommunene. 
5. Samarbeid om interkommunal daglegevakt mellom Lyngdal og Flekkefjord utredes og legges frem for 
politisk godkjenning. 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunestyrets behandling av sak 68/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

1. Forslag til vertskommuneavtale for Flekkefjord interkommunale legevakt godkjennes.  

2. Rådmannen delegeres ansvar for å signere avtalen med de andre deltakerkommunene.  

3. Rådmannen delegeres ansvar for å fremforhandle og inngå eventuelle avtaler om kjøp av tjenester fra 
Sørlandet sykehus.   

4. Rådmannen delegeres ansvar for å fremforhandle og inngå eventuelle avtaler om salg av tjenester fra 
interkommunal legevakt til andre enn deltakerkommunene.  

5. Samarbeid om interkommunal daglegevakt mellom Lyngdal og Flekkefjord utredes og legges frem for 
politisk godkjenning. 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Lyngdal kommune må inngå ny avtale om legevakt i forbindelse med overgang til ny kommune. 

Fellesnemnd Nye Lyngdal behandlet sak om legevakt i møte 29.08 2019 og vedtok følgende:  

1. Fellesnemnda vedtar alternativ 3 som innebærer en delt løsning der dagens Lyngdal tilhører 
Flekkefjord legevakt og Audnedal tilhører Kristiansand legevakt, samt en lokal legevakt i Audnedal 
som prøves i 1 år fra 1.1.2020.  

2. I løpet av 2021 utredes muligheten for å få på plass en egen legevakt i nye Lyngdal kommune.  

Flekkefjord legevakt har 6 deltagende kommuner: Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad, 
samt Åna Sira i Sokndal. Legevaktsentralen har 8 deltagende kommuner Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, 
Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Sirdal, samt Åna Sira i Sokndal. 
 
Vurdering: 
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Samarbeidsutvalget for Flekkefjord legevakt har i løpet av 2018 og 2019 hatt flere møter, hvor også 
representanter fra Farsund, Sirdal og Sørlandet sykehus har deltatt. Samarbeidsutvalget har blitt enige 
om at det er behov for en helhetlig gjennomgang av dagens avtaler og betalingsmodell.  Det er flere 
grunner til at man ønsket å utarbeide en ny verstkommuneavtale: - Ny akuttmedisinforskrift som 
tydeliggjør krav til tjenestene - Ny kommunelov med nye lovhjemler for vertskommunesamarbeid - Uklare 
ansvarsforhold mellom Sørlandet sykehus som arbeidsgiver for personalet i legevakt og legevaktssentral 
og de kommunene som kjøper tjenester, jfr. beskrivelse ovenfor. - Behov for gjennomgang av 
betalingsmodell  

Siden oppstarten av legevakten har betalingsmodellen alltid vært at kommunene betaler per innbygger. 
Kommunene som inngår i samarbeid om legevakten har blitt belastet kostnader knyttet til IKT, 
administrasjon og ledelse (60% sykepleier og 20% lege, 20% merkantil), samt utgifter til leie av lokaler. 
Dette er utgifter til utstyr, lokaler og personell som også benyttes til å utvikle og drifte tjenester i 
legevaktssentralen. Samarbeidsutvalget ønsket en modell hvor også Farsund og Sirdal er med å 
delfinansiere fellesutgifter. I Listerregionen har man i flere av tjenestesamarbeidene lagt til grunn en 
20/80 nøkkel for kostnadsfordeling mellom deltakende kommuner. Samarbeidsutvalget valgte forslå at 
denne fordelingsnøkkelen ble lagt til grunn for ny vertskommuneavtale.   

I forbindelse med kommunesammenslåing og etablering av nye Lyngdal kommune har det vært knyttet 
usikkerhet til om Lyngdal ville fortsette samarbeidet om legevakten. Ny vertskommuneavtale har derfor 
vært varslet, men har blitt avventet i påvente av politisk vedtak i Lyngdal. Fellesnemnda i Nye Lyngdal 
vedtok i møtet 29.08 2019 at gamle Lyngdal skulle tilhøre Flekkefjord legevakt.  

For Hægebostad er en 20/80 betalingsmodell krevende og de har signalisert at de vil jobbe mot et 
samarbeid med Åseral og Audnedal om felles legevakt. 

 

Økonomi  

Utgiftene til interkommunal legevakt øker med ca. 1. million kroner fra 2019 til 2020. Dette skyldes nye 
krav til bakvakt for leger som ikke kvalifiserer til å gå selvstendig legevakt, samt pris og lønnsvekst.   

At Flekkefjord interkommunale legevakt fremover skal fakturere Farsund og Sirdal for kjøp av tjenester, vil 
dekke ca. 350 000 av økningen. Men for de mist folkerike kommunene vil nye krav og ny 
kostnadsfordelingsnøkkel føre til relativt store økninger i utgiftene til legevakt fra 2019 til 2020.   
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Selv om kostnadene til legevakt øker, er dagens modell en relativ kostnadseffektiv modell. Det er også en 
modell som er faglig forsvarlig og som tar høyde for nye krav.  

Samarbeid om daglegevakt for Flekkefjord og Lyngdal  
Alle legene plikter å ha avsatt tid til akutt timer for innbyggerne på sine lister. Legevakten skal ta 
henvendelser til personer som oppholder seg i kommunen (som ikke har fastlege i kommunen, med 
andre ord turister og folk på gjennomreise) og rykke ut på ulykker mv. For å ha legevakt på dagtid får 
legen som har daglegevakt 118 kroner timen, 944 kroner per dag. Totale utgifter per kommune er ca. 215 
000 kroner. Legen beholder inntektene fra Helfo og egenandel fra pasientene.   
 
Legene i Lyngdal og Flekkefjord melder at belastningen med å gå daglegevakt er meget stor og de ønsker 
et samarbeid om felles daglegevakt.   
 
I Flekkefjord er det legene ved Flekkefjord legesenter og Lundsen legesenter som deler vaktene mellom 
seg. Turnuslegen tar også flere daglegevakter. Siden 4 av 9 leger er kvalifisert til å gå selvstendig legevakt 
vil kostnadene for bakvakt som følge av nye krav i akuttmedisinforskriften gjeldende fra 1.1.2020 føre til 
en betydelig økning i utgifter til daglegevakt. Kravene vil også føre til en betydelig økning i 
vaktbelastningen for de legene som er kvalifisert, da de både må ha egne daglegevakter og ha bakvakt for 
legene som ikke er kvalifisert.   

Et samarbeid om felles daglegevakt, hvor det ansettes en lege i full stilling, samt en vikar som kun jobber 
daglegevakter er vil utredes og det vil legges frem en sak for politisk behandling vinteren 2019/våren 
2020. 
 
Konklusjon: 
 
Ny vertskommuneavtale anbefales godkjent.   
Det anbefales videre at rådmannen gis fullmakt til å signere vertskommuneavtalen og sluttføre 
forhandlinger med Sørlandet sykehus og de øvrige kommunene om både kjøp og salg av tjenester. 
Videre anbefales det at Flekkefjord kommune sammen med Lyngdal utreder samarbeid om felles 
daglegevakt.  
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Vedlegg: 
1 Avtale om interkommunal Legevakt gjeldende fra 1.1.2020 til politisk behandling 
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Avtale om regionalt samarbeid om legevakt 

1.0 Avtalens grunnlag 

Denne avtale gjelder administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i 
kommuneloven kapittel 20, herunder §§ 20-1 og 20-2 om drift av Flekkefjord 
Interkommunale Legevakt, org.nr. 9747 72 744. 

2.0 Deltakerkommuner 

Vertskommune er:   Flekkefjord kommune 
Samarbeidskommunene er:  Kvinesdal kommune 
     Lyngdal kommune 
     Hægebostad kommune 
     Lund kommune 
     Sokndal kommune 

3.0 Formål 

Formålet med denne avtalen er å beskrive de organisatoriske rammene og forpliktelsene 
kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal, Lund og Sokndal har knyttet til 
interkommunalt samarbeid om legevaktstjenesten, herunder legevaktssentral (heretter omtalt som 
legevakt).    

Formålet med interkommunal legevakt er å sikre befolkningen i de deltakende kommunene 
medisinskfaglig hjelp ved akutt sykdom, skader og forverring av skader hvor nødvendig undersøkelse 
og behandling ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.  

Bedre utnytting av samlede ressurser i sykehus og i samarbeidende kommuner. 

4.0 Lovgrunnlag 

Kommunene skal i følge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I følge § 3-2 punkt 3 
gjelder dette:   

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og 
c. medisinsk nødmeldetjeneste 

I følge forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, 
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medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) kapittel 2 § 6har kommunene ansvar for å 
tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst 
en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet 

a) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp 
b) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og 
ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt 
spesialisthelsetjeneste og 
c) yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er 
nødvendig a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til 
spesialisthelsetjenesten ved behov 
d)  vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp.  

Videre følger det av akuttmedisinforskriften §§7-9 at kommunen har ansvar for å ivareta 
kompetansekrav til lege i vakt og annet helsepersonell. Kommunene har plikt til å etablere 
bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller krav til kompetanse, samt sørge for at 
legevakten er utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart og gjennomføre 
diagnostikk og iverksette nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner.  

I følge forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, 
medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) kapittel 4 § 12 har kommunene ansvar 
for: 

a) å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for kobling til et 
nasjonalt legevaktnummer 
b)å etablere et fast og offentlig kjent 8-sifret direktenummer til legevaktsentralen 
c) å etablere og drifte døgnbemannet legevaktsentral 
d) å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å sørge for alternative 
svarsteder 
e) å ha et system for sporing/posisjonering av samtaler 
f) å ha kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr knyttet til et felles, lukket, 
enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i 
kommunen og 
g) å samarbeide med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom 
legevaktsentralen, den kommunale legevaktordningen, AMK-sentralene og øvrige akuttmedisinske 
tjenester. 

Videre følger det av § 13 følgende krav til organisering og bemanning av legevaktssentralene: 

Legevaktsentralene (LV-sentralene) skal 

a) motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor legevaktdistriktet via et nasjonalt 
legevaktnummer 
b) kunne kommunisere direkte og videreformidle eller konferansekoble henvendelser om 
akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, eller øyeblikkelig hjelp til annen legevaktsentral 
c) gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser 
om behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å videreformidle henvendelser til helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser 
d) innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser 
normalt kan besvares innen to minutter 
e) ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og 
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kvalitetssikring av virksomheten og 
f) bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk 
praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør. 

Av akuttmedisinforskriften § 17 fremgår det videre at kommunen og regionalt helseforetak skal sørge 
for at personell i akuttmedisinsk beredskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og 
landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten, jf. § 4, og kan kommunisere med hverandre 
og med andre nødetater.  

Videre følger av § 18 at kommunene skal sikre og kunne dokumentere at kommunikasjonsteknisk 
utstyr som inngår i deres kommunikasjonsberedskap, opplæring i bruken av utstyret, organisering, 
bruk, drift og vedlikehold av utstyret til enhver tid tilfredsstiller krav fastsatt av Helsedirektoratet.  

Av § 20 følger at legevaktsentralens lydopptak er å anse som del av pasientens journal og at opptaket 
skal oppbevares i tre år etter opptaksdato og deretter slettes. Lydopptaket skal likevel ikke slettes 
der opptaket er brukt som del av beslutningsgrunnlag i tilsyns-, klage- eller erstatningssaker, inngår i 
annen saksbehandling eller opptaket av andre årsaker har verdi som dokumentasjon. Arkivforskriften 
§ 14 gjelder tilsvarende  

 

4.0   Legevaktens åpningstider 

Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Flekkefjord Interkommunale legevakt innenfor 
følgende rammer: 

 Åpen legevakt mandag til torsdag kl. 1600-0800 

 Åpen legevakt fredag fra kl. 1600 - mandag kl. 0800. 

 Døgnåpen legevakt lørdag/søndag/helligdager 

Vakthavende lege trenger nødvendigvis ikke være fysisk tilstede på legevakten mellom kl. 
08.00 til 23.00, men bør oppholde seg innefor en tidsramme på maks 20-30 min fra 
legevakten og skal være tilgjengelig pr. telefon/radio i nødnettet.  Legen skal være tilstede 
mellom kl 23.00 til 08.00. Vakthavende lege må sove på legevakten. 

 

5.0 Vertskommunens ansvar, avgjørelsesmyndighet og forpliktelser 

5.1 Vertskommunens ansvar 

Vertskommunen skal ivareta samarbeidskommunenes ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp 
ved ulykker og andre akutte situasjoner, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk 
nødmeldetjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3 bokstavene a til c og 
kommunenes ansvar som følger av akuttmedisinforskriften.  

Ansvaret gjelder kun i det tidsrommet som er avtalt for legevaktens åpningstid.   

Samarbeidskommunene delegerer administrativt ansvar til vertskommunen v/rådmann for 
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de paragrafer nevnt i Kapittel 4 av denne avtalen.  

Vertskommunen har ansvaret for at Flekkefjord interkommunale legevakt yter forsvarlig 
helsehjelp. 

Vertskommunen skal sørge for en organisering av tjenestene etter avtalen som ivareta krav i 
lov, forskrift og annet regelverk. 

Vertskommunen har ansvar og myndighet i forhold til leger som deltar i legevakttjenesten 
når det gjelder avtale- og ansettelsesforhold i deres utøvelse av tjenesten. 
 
Vertskommunen har ansvaret for at Flekkefjord interkommunale legevakt har egen nettside 
med relevant og oppdatert informasjon. 
 
I henhold til avtale kjøper Flekkefjord interkommunale legevakt sykepleietjenester fra 
Sørlandet sykehus HF. Flekkefjord kommune er som vertskommune avtalepart ovenfor 
Sørlandet sykehus HF og er delegert myndighet til å forhandle om og inngå økonomiske 
avtaler på vegne av Flekkefjord interkommunale legevakt.  
 
Vertskommunen skal involvere og varsle deltakerkommunene dersom det inngås avtaler 
som vil få økonomiske konsekvenser utover normal pris- og indeksregulering 

 

5.2 Samarbeidskommunenes ansvar 

Samarbeidskommunene plikter å legge til rette for og tilplikte leger ansatt eller med 
driftshjemmel i kommunen å delta i legevaktsordningen ved Flekkefjord interkommunale 
legevakt. jfr. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 13 samt fastlegeavtalene (ASA 
4310 og SF 2305). 

Samarbeidskommunene har plikt til å varsle vertskommunen om endringer som gjelder 
fastleger, blant annet nye fastleger, avgang osv. 

Samarbeidskommunene plikter å møte og delta i samarbeidsfora som etableres for å sikre 
økonomisk, strategisk og faglig forankring og utvikling av legevakten.   

Samarbeidskommunene skal sørge at kommunens fastleger har alminnelig tilgjengelighet og 
åpningstider i tråd med forskrift og avtaler om fastlegeordning i kommunene. 
 
Samarbeidskommunene skal sørge for at det er tilgjengelig akutt helsehjelp med tilstrekkelig 
kapasitet i egen kommune i den tiden Flekkefjord interkommunale legevakt ikke er åpen. 
 
Samarbeidskommunene skal samarbeide om tiltak som forebygger unødvendig bruk av 
legevakten for henvendelser som fortrinnsvis kan behandles hos fastlegene på dagtid. 
 
Samarbeidskommunene har i nært samarbeid med vertskommunen selvstendig ansvar for å 
gjøre legevaktens tjenester kjent overfor egne innbyggere og andre relevante instanser. 

28



4 
 

6.0 Budsjett og regnskap 

Vertskommunen har ansvaret for oppfølgning av budsjett, regnskap, rapporteringer, 
søknader m.m. for Flekkefjord interkommunale legevakt. 
 
Vertskommunen representerer interkommunal legevakt som part i økonomiske 
forhandlinger med 3. part, blant annet Sørlandet sykehus HF og leger i interkommunal 
legevakt. 
 
Vertskommunen har ansvar for å utarbeide forslag til driftsbudsjett for Flekkefjord 
interkommunale legevakt for påfølgende år. Budsjettet utarbeides på grunnlag av innspill fra 
vårens samarbeidsmøte og skal være basert på prinsipp om nøktern og kostnadseffektiv 
administrasjon og utføring av legevaktstjenesten. 

 
Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september. 

Alle honorar som legevaktslegen krever inn mellom kl 23.00 og 08.00 skal inngå i 
inntektsgrunnlaget for drift av legevakten.  

6.1 Kostnadsfordelingsnøkkel 
Vederlaget tilsvarer Flekkefjord interkommunale legevakts kostnader beregnet etter en 
20/80 fordelingsnøkkel, hvor 20% av utgiftene fordeles flatt mellom deltakerkommunene og 
80% av utgiftene fordeles i henhold til innbyggertall i deltakerkommunene pr 1. januar i 
regnskapsåret.  
 
For Lund kommune gis et fradrag på 500 innbyggere som sogner til Egersund legevakt. 
 
For Lyngdal kommune gis et fradrag på 1 775 innbyggere (tidligere Audnedal kommune) 
 
Sokndal kommune kjøper tjenester for innbyggerne i Åna Sira og skal betale en fast sum på 
som indeks- og prisjusteres årlig. For 2020 er summen kr. 50 000. 

Ved en eventuell kostnadsøkning eller kostnadsreduksjon benyttes partenes prosentandeler 
som faktor. Partene er pliktig til å dekke et eventuelt merforbruk basert på kommunenes 
andeler. Et eventuelt mindreforbruk skal fordeles etter samme faktor. 

Utgifter til LV sentralen som faktureres via Sørlandet sykehus og reguleres gjennom egen 
avtale er ikke del av budsjettet til interkommunal legevakt. 

Utgifter til nødnett er ikke del av budsjettet til interkommunal legevakt.  

Det er et mål at utgifter til legevakt, legevaktssentral og nødnett skal samles i ett og samme 
budsjett fra 1.1.2021. 

Inntekter fra salg av administrasjons- og ledelsesressurser knyttet til LV sentral vil inngå i 
regnskapet for interkommunal legevakt.  
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6.2. Fakturering 
Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunene årlig. 

 

7.0  Oppsigelse og endring av samarbeidet 

7.1 Utvidelse av samarbeidet 
Utvidelse av samarbeidet med andre kommuner krever godkjenning av kommunestyret i alle 
deltakerkommunene. 

Vertskommunen har ansvaret for forhandlinger og tilrettelegging av eventuelle utvidelser av 
samarbeidet. 

7.2 Oppsigelse 
Den enkelte samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet med minst 2 års varsel, fra og 
med et årsskifte. For vertskommunen gjelder det samme (2 kalenderår). 
 
Ved enighet mellom samtlige deltakerkommuner, inklusive vertskommunen kan hele 
samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 
 
Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks avklare om 
det er grunnlag for å fortsette vertskommunesamarbeidet. 

7.3 Endring av samarbeidsavtalen 
 
Krav fra en eller flere deltakerkommuner om endring av samarbeidsavtalen skal fremmes 
skriftlig overfor vertskommunen som straks varsler øvrige samarbeidskommuner. 
 
Vertskommunen må fremme endringskrav overfor samtlige samarbeidskommuner. 

8.0 Kvalitetssikring 

Flekkefjord kommune er som vertskommunen arkivansvarlig og har dokumentasjonsplikt (i 
hht. offentlighetsloven, arkivlov, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, forskrift om 
pasientjournal). 

Klager på gitte tjenestetilbud håndteres av vertskommunen. 

Flekkefjord kommune er ansvarlig for å behandle evt. klagesaker jfr. Forvaltningsloven. Ellers 
gjelder pasient og brukerettighetsloven.  

 

9.0. Tvister 
Eventuelle tvister søkes løst ved forhandlinger mellom kommunen. Dersom forhandlingene 
ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolen med Lister tingrett som 
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verneting. 

10.0 Ikrafttredelse 

Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. januar 2020. 

Vertskommunesamarbeidet er betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har 
vedtatt avtalen og rådmann i samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og 
myndighet. 

 

 

For Flekkefjord kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 

Dato    Rådmann 

 

For Hægebostad kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 

Dato    Rådmann 

 

For Kvinesdal  kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 

Dato    Rådmann 

 

For Lyngdal kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 
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Dato    Rådmann 

 

For Lund kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 

Dato    Rådmann 

 

For Sokndal kommune 

 

……………………  ……………………………………………………….. 

Dato    Rådmann 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 69/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 88/2019 

   

 

Planstrategi for Lyngdal kommune 2019-2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 vedtas i henhold til vedlagte dokument Kommunal 
planstrategi for Lyngdal kommune 2020-2023. 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 69/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Intensjonsavtalen mellom Lyngdal kommune og Audnedal kommune legger opp til et koordinert arbeid 
med en felles kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan i den nye kommunen. Arbeidet 
med å utarbeide og vedta felles planstrategi og planprogram innen 31.12.19 ble organisert som eget 
delprosjekt med egen styringsgruppe (sak 53/17, vedtatt i fellesnemda 28.09.17). 
 
Fellesnemnda vedtok den 26.09.19 følgende innstilling til kommunestyret: 
Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 vedta i henhold til vedlagte dokument Kommunal 
planstrategi for Lyngdal 2020-2023.  
  
Planstrategi 
Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi er intensjonen å styrke den politiske styringen av hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres. Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i Plan- og 
bygningslovens §10-1. Det bestemmes blant annet om det skal gjøres en full eller delvis 
kommuneplanrevisjon, og hva revisjonen skal gå ut på. Det understrekes at det er i kommuneplanens 
samfunnsdel, med utgangspunkt i planstrategi og planprogram at mål og delmål beskrives. Dette vil så 
danne rammer for handlingsdeler og arealdelen. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen. 
 
 
Vurdering: 
For å sikre en mer helhetlig planlegging er det ønskelig å begrense antall temaplaner. I tillegg er det 
ønskelig at mest mulig av kommunens strategier kommer til uttrykk i kommunens overordnede 
kommuneplan. Samtidig er det statlige forventninger om at kommunen utarbeider temaplaner utover 
kommuneplanen. Planstrategien forsøker å balansere disse hensynene. Planbehovet  er vurdert i forhold 
til hvilke utfordringer den nye kommunen står overfor i årene fremover. Folkehelseoversikten  utgjør et 
viktig kunnskapsgrunnlag.  
 

 
Følgende planer foreslås i planstrategien: 
 

Aktuelle planer  Kommentar 
Kommuneplan samfunnsdel   Ny felles plan utarbeides 
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Kommuneplan arealdel Det er ikke behov for ny/revidert arealdel i 
Audnedal. Det er behov for revideringer i 
arealdel for Lyngdal 

Kommunedelplan for ny E-39 Fardal - 
Vatlandstunnelen 

Deler skal oppheves, men planen videreføres 
forøvrig. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  Ny felles plan utarbeides 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet Oppdatere gjeldende plan i Lyngdal som felles 

plan.  
Beredskapsplan Utarbeide en felles temaplan (prioriteres) 
Ruspolitisk handlingsplan Ny plan utarbeides i samarbeid med Lister-

kommunene 
Kulturminneplan Utarbeide en felles temaplan (samordning) 
Bibliotekplan  
Hovedplan for avløp Utarbeide felles plan – på sikt 
Hovedplan for vann Utarbeide felles plan – på sikt 
Hovedplan for vei og gatelys Utarbeide felles plan – (prioriteres) 
Plan for bygningsmessig vedlikehold Utarbeide felles plan – (prioriteres) 
Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken og 
andre statlige sikrede friluftsområder 

Felles plan utarbeides (samordning) 

Samskaping og innovasjon  Ny felles plan utarbeides 
Plan for bedre tverrfaglig innsats for barn og 
unge 

Ny felles plan utarbeides 

Plan for habilitering og rehabilitering – 
igangsatt 

Ny felles plan utarbeides 

 
Dagens Lyngdal kommune har en relativt ny arealdel for hele kommunen, vedtatt i 2015. Det er et stort 
utviklingspotensial innenfor rammene av gjeldende plan, og man har derfor ikke sett det som 
hensiktsmessig å se på hele kommunens arealbruk på ny. Det er likevel vurdert til at det kan være behov 
for å se på sentrale områder i dagens Lyngdal og sjøområdene.  
Audnedal kommune har en arealdel for hele kommunen, og kommunedelplaner for Konsmo og Byremo, 
vedtatt i 2009. Videre er det vedtatt områdereguleringsplaner for Byremo sentrum og Konsmo sentrum i 
2014. Deler av områdene som er regulert er imidlertid kostbare å bygge ut, og det kan derfor være 
nødvendig å se på omreguleringer i eksisterende områdereguleringsplan.  
Det utarbeides en arealstrategi som en del av kommuneplanens samfunnsdel. En arealstrategi gir tett  
kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og kan forenkle arbeidet med arealdelen og 
tilrettelegge for strategiske diskusjoner om arealdisponering. 
  
Kommunal planstrategi 2020-2023 har i henhold til plan- og bygningslovens §10-1 vært offentliggjort i 
minst 30 dager, og synspunkter fra sentrale aktører er innhentet. 
 
 
Konklusjon: 
 
Med henvisning til vedlagtkommunal planstrategi  for Lyngdal 2020-2023  anbefaler kommunedirektøren 
at kommunal planstrategi for  Lyngdal 2020-2023 vedtas. 
 

35



4

 
 
 
Vedlegg: 

1 Kommunal planstrategi for Lyngdal kommune 2020-2023 
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Innledning  
Formål med planstrategi 

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres. Gjennom 

vedtak av kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1) bestemmer kommunen blant annet om det skal 

gjøres en full eller delvis kommuneplanrevisjon, og hva revisjonen skal gå ut på. Arbeidet med kommunal 

planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan 

møte de aktuelle utfordringene. En viktig begrunnelse for innføringen av kommunal planstrategi er at 

kommunepolitikerne tidlig skal kunne gjøre seg kjent med kommuneplanen som styringsverktøy, og ta stilling til om 

de ønsker endringer i de mål og strategier som er nedfelt i planen.  Planstrategien er ikke formelt bindende for 

kommunen.  

 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan og er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier. Det er et 
godt verktøy for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere 
planbehovet i kommunestyreperioden.  En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien (jf. 
Pbl. § 10 og folkehelselovens § 5 annet ledd).  
 
Kommunal planstrategi har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller 
videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.  Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom 
tidlig prioritering effektivisere den videre planprosessen. På denne måten sørger man for at planleggingen skal være 
behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Forenklet kan man kalle planstrategien en «plan for 
planleggingen». Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i Plan- og bygningsloven § 10-1:  
 
  

 § 10-1. Kommunal planstrategi   
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.   
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 
behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling.   
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er 
behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 
oppheves (Plan- og bygningsloven,2008).   
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Nye Lyngdal kommune  

Det viktigste for en kommune er å sikre vekst og utvikling. For å lykkes med dette må man yte tjenester av god 
kvalitet til innbyggerne og legge til rette for gode vilkår for næringslivet.  
 
Hovedmål i intensjonsavtalen for Nye Lyngdal:  

Etablere en livskraftig og attraktiv kommune  
Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne  
Etablere en økonomisk solid kommune 

 
Målsettingene kan grovt deles inn: 

- Kommunen som tjenesteyter 
- Kommunen som organisasjon 
- Kommunen som samfunnsutvikler og innovatør 

Kommunen som tjenesteyter 

En av kommunenes viktigste oppgaver er å levere gode tjenester til innbyggerne.  Skole, barnehage, helsetjenester, 
tekniske tjenester og kulturtilbud er eksempler på viktige tjenester. Helse og oppvekst er de to største 
ansvarsområdene innen drift.  
 
Innbyggerne i Nye Lyngdal skal oppleve gode kommunale tjenester. De skal oppleve et trygt, aktivt, 
helsefremmende og inkluderende nærmiljø. De kommunale tjenestene skal legge til rette for at innbyggerne føler 
tilhørighet og opplever mestring i eget liv. Sammen med lokalt arbeidsliv, lokale organisasjoner og frivillig sektor 
skal de kommunale tjenestene bidra til at den enkelte innbygger får kompetanse og mulighet til å utnytte sin egen 
kapasitet og potensial. Nye Lyngdal er et mangfoldig samfunn med et langstrakt areal. Det er viktig at de 
kommunale tjenestene sikrer likeverdige tilbud. 

Kommunen som organisasjon 

Nye Lyngdal kommune er leverandør av viktige tjenester for at innbyggerne skal leve gode liv. For å kunne levere 
tjenester som er av god kvalitet er det nødvendig med en velfungerende organisasjon med kompetente og 
motiverte medarbeidere. Organisasjonen må være omstillingsdyktig i et samfunn i stadig utvikling. Omstilling i 
offentlig sektor fører til høye krav om effektivitet i de offentlige tjenestene.  
Kommunen må ivareta god kommunikasjon med innbyggerne.  
 
Den nye kommunene får ca. 1000 ansatte og er dermed den største arbeidsgiveren i kommunen. Organisasjonen er 
fordelt på 11 virksomheter. Ved utarbeiding av ny administrativ organisering har særlig behovet for 
sektorovergripende samarbeid og samhandling hatt fokus. 

Kommunen som samfunnsutvikler og innovatør  

Moderniseringen i offentlig sektor og endringer i nærings- og samfunnsliv reiser nye utfordringer for kommunen. 
Kommunen utvikler og effektiviserer stadig sin rolle som tjenesteprodusenter og forvaltere av lovverk. Samtidig er 
det mange utfordringer knyttet til lokalsamfunnsutvikling som ikke kan håndteres innenfor rammen av rollene som 
tjenesteprodusent og forvaltningsmyndighet, og kommunen utfordres i stadig sterkere grad som samfunnsaktør. 
 
Samfunnsutvikling er et helhetlig perspektiv for all kommunal virksomhet. Det innebærer at kommunen ved 
siden av klassiske utviklingsoppgaver som planlegging, næringsutvikling og nærmiljøutvikling også legger et 
samfunnsutviklingsperspektiv på lokaldemokrati, forvaltning og tjenesteyting. Sosial, miljømessig og økonomisk 
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bærekraft er overordnede målsettinger for samfunnsplanleggingen. Løsninger blir til gjennom et komplekst 
samspill mellom mange aktører; offentlig sektor, sivilsamfunnet og næringslivet. 

Samfunnet skal videreutvikles rundt den enkelte innbyggers deltakelse og bidrag. Gjennom 
samskaping og medborgerskap skal enkeltmennesker, næringsliv, lag og foreninger systematisk involveres i 
utøvelsen av tjenester og service, både overfor seg selv og andre. 

Medvirkning og prosess  

Intensjonsavtalen mellom Lyngdal kommune og Audnedal kommune legger opp til et koordinert arbeid med en 
felles kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen i den nye kommunen.  Arbeidet med å utarbeide 
og vedta felles kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan innen 31.12.2019 er vedtatt organisert 
som eget delprosjekt (sak 53/17, vedtatt i fellesnemda 28.09.17).  
 
Det legges opp til en helhetlig medvirkningsprosess hvor barn, unge og eldre vil bli særlig involvert. 
Medvirkningsprosessen knyttet til disse gruppene vil foregå parallelt med hele planprosessen. Det vil si at dialogen 
blir tettere og ikke primært er knyttet opp mot milepæler og frister i planleggingen. Den endelige kommunale 
planstrategien legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager slik at allmennheten, nabokommuner, regionale og statlige 
myndigheter kan komme med innspill og kommentarer. Videre vil kommunal planstrategi for Nye Lyngdal 
kommune 2020-2023 fremmes for sluttbehandling i kommunestyret i ny kommune. Plan for medvirkning fra 
befolkningen generelt beskrives i planprogrammet for kommuneplan.    

Folkehelse  

Folkehelse skal være et bærende prinsipp i all kommunal planlegging og all virksomhet.  Bred kunnskap om 
folkehelse er viktig for å sikre dette. Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og 
de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne1.  Det foreligger et omfattende oversiktsdokument, 
hvor hovedtrekkene er gjengitt i neste avsnitt. Denne skriftlige oversikten suppleres med oppdaterte tall fra bl.a. 
ungdata 2019 og vil derfor først foreligge fullstendig ved behandling av endelig planstrategi.  
Folkehelsearbeid er definert som samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytter 
mot helsetrusler. Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og forebyggende tilnærminger og er et 
sentralt element i forhold til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å mestre hverdagens utfordringer, 
styrke og bevare sin helse. Det helsefremmende arbeidet har som mål å styrke beskyttelsesfaktorene hos 
individet og i miljøet; Robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet, opplevelse av sammenheng og mestring. 
Sosial støtte og sosial kapital er beskyttelsesfaktorer på samfunnsnivå.  

  

                                                                 
1 Plikten til å ha denne oversikten er forankret i folkehelseloven, plan- og bygningsloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over 

folkehelsen og miljørettet helsevern.   
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Utfordringsbilde i Lyngdal og Audnedal kommuner 

Befolkning 

Antall innbyggere i begge kommunene per 1.januar 2018 er 10357. 12,5 % av innbyggerne har 
innvandrerbakgrunn. De demografiske utfordringene fremover vil knytte seg til manglende befolkningsvekst og 
økende andel eldre i befolkningen. Dette innebærer at det blir flere personer i pensjonsalder og flere personer i 
aldersgrupper som har et høyt forbruk av pleie- og omsorgstjenester per person i arbeidsfør alder. I 2020 er det 
beregnet 4,1 personer i arbeidsfør alder per eldre, mens i 2040 er tallet redusert til 2,9. Samtidig skal stadig flere 
bo hjemme så lenge som mulig. Mye av boligmassen er gammel og lite egnet for en aktiv og selvstendig 
alderdom. 

 

Figur: Andel i aldersgrupper i befolkningen, fremskrevet, mellomalternativet, Lyngdal og Audnedal kommuner (SSB) 

Beregninger Telemarksforskning har gjort viser imidlertid en mer moderat befolkningsutvikling i Lister. 

SSBs framskriving har en vekst i folketallet i Lister til 39 812 i 2040. Ifølge Telemarksforsking er dette optimistisk.  
Med middels eller lav attraktivitet vil det bli nedgang i folketallet i Lister. Lister må få en klart bedring i 
attraktiviteten for å unngå befolkningsnedgang de neste årene. Med høy attraktivitet vil folketallet i Lister kunne 
øke. Det forventes en viss vekst i antall skolebarn de neste 5-6 årene. Deretter blir det nedgang i antall skolebarn. 
Etter 2030 kan antall skolebarn kunne øke igjen, men da må attraktiviteten være høy1. 

Næringsliv  

Næringslivet i ny kommune vil ha et bredt mangfold med hovedvekt på handel- og besøksnæring, treindustri og 
landbruk. Kommunen har en sentral geografisk plassering i regionen og i forhold til E39, noe som gir fordeler for 
næringsutviklingen med hensyn til tilgjengelighet. Kommunen har også gode havnefasiliteter, samt togstasjon. 
Kommunens klima og øvrige naturgitte forhold ligger godt til rette for landbruk. 
 
 Lyngdal har lang tradisjon som regionalt handelssenter og reiselivskommune. Kommunen er sterk på 
trebearbeidende og mekanisk industri, og det supplerende handel- og servicetilbud som genereres av disse 
næringene. Kommunen har de siste årene vært et attraktivt sted for nyetableringer. I Lyngdal og Lister har det de 
siste årene vært solid fremvekst av prosjekter innen blå næring, og det sees på muligheter for satsinger innen 

                                                                 
1 Telemarksforskning: http://188.226.186.49/report/10035/4/2 
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grønn næring. Næringslivet i Audnedal kjennetegnes av treindustri og landbruk. Bedriftene innen treindustri har 
vært stabile med flere ben å stå på og høy kompetanse.  
 
Utviklingen går stadig raskere og internasjonalisering og digitalisering er trender som påvirker nær sagt alt 
næringsliv i kommunen og regionen. Dette kan skape både muligheter og problemer for den enkelte bedrift og 
sektor, alt etter hvordan man greier å tilpasse seg, tilegne seg ny kunnskap og forholde seg til endringer. Den nye 
kommunen vil i årene fremover ha behov for kompetent og høyt kvalifiserte arbeidstakere. Tilrettelegging av 
arealer for tradisjonelle og nye typer næring, industri samt god dialog med næringslivet for å bidra til tilrettelegging 
av infrastruktur er viktig for å trekke til seg ytterligere etableringer. Videre er det viktig å se på hvordan man kan 
implementere bærekraftsmålene ned på den enkelte bedriftsnivå. 
 
Det er mye inn- og utpendling til kommunene. Det meste av dette er pendling mellom Listerkommunene. Lyngdal 
har i 2017 netto innpendling, mens Audnedal har netto utpendling.  
Som region har Lister utfordringer når det gjelder befolknings- og arbeidsplassutvikling. I følge kartleggingen som 

årlig gjennomføres av Telemarksforskning, er det mulig å snu negative trender ved å styrke nærings- og 

bostedsattraktiviteten.  

Klima 

Klimaet er i endring og stiller krav om klimatilpasning for å håndtere hendelser som følger av 
villere og våtere vær. Mer og mer intens nedbør gir nye utfordringer når det gjelder håndtering av 
flomsituasjoner, skred og lokalt overvann. Stigende havnivå og hyppigere stormflo, mer vind, 
kortere snøsesong og lengre vekstsesonger innebærer nye utfordringer, men også nye muligheter. 
For å hindre ytterligere klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et 
lavutslippssamfunn. Det krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv 
ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og 
næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Kommunen har en sentral rolle som 
utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet for et miljø- og klimavennlig samfunn. 

Regional og kommunal planlegging er viktig for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp. Alle beslutninger 
om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester påvirker energiforbruk og 
utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på effektiv 
arealbruk, og på å samordne arealbruken og transportsystemet.  

Helsetilstand 

Helsetilstanden i den norske befolkningen er god, levealderen er høy og vil øke framover. 
Vi står imidlertid overfor en global trend med økt forekomst og for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, 
diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft. Både Lyngdal og Audnedal ligger høyere enn landsgjennomsnittet 
på de store forebyggbare sykdommene. Disse er nært knyttet til levevaner og vil bidra til en stor belastning på 
tjenestene fremover. Lokale tall viser utfordringer knyttet til overvekt og fedme hos barn, unge og voksne.  
Utviklingen på området har over tid vært negativ og bør være gjenstand for økt fokus og forebygging. Det er stor 
bekymring knyttet til forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen og konsekvensene av dette. 
Utbredelsen av psykiske lidelser ser ikke ut til å øke i den voksne befolkningen. Derimot observerer vi en 
bekymringsfull økning i andelen unge som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager. Det er behov for å utvikle 
det perspektivet på psykisk helse i folkehelsearbeidet for å redusere de faktorene som øker risiko for psykiske 
plager og lidelser. Det er hensiktsmessig med en utvidet forståelse av psykisk helse til å også omhandle de 
positive mestringsfaktorene i folkehelsearbeidet.  

 

44



 
 

– 9 –  

Helsen i befolkningen varierer mellom ulike befolkningsgrupper; etter inntekt, utdanning, yrkesstatus, kjønn og 
etnisk og kulturell bakgrunn. Dette fører til sosial ulikhet i helse, sykdom og levealder. Sosial ulikhet i levealder i 
Lyngdal er høyere enn i landet og i Lister. 

Oppvekst og levekår 

Helsen vår påvirkes av våre fysiske og sosiale omgivelser. Levekårsfaktorer som inntekt, økonomi og utdanning er 
grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse og er derfor svært viktig i et bærekrafts- og folkehelseperspektiv.  
Forhold tidlig i livet påvirker helsa i voksen alder. Over 1 av 10 barn i Lyngdal og Audnedal vokser opp i 
lavinntektshusholdnigner. Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn ønsket, og kommunene har lavere 
likestilling og en høyere andel unge uføre enn landet som helhet. Sammen med en rekke andre indikatorer kan man 
se et bilde av at ressurser og belastninger fordeles ujevnt i befolkningen. Arbeidsledigheten er imidlertid lavere enn 
landsgjennomsnittet. 
Skole og barnehage er sentrale arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid. Barnehagedeltagelsen er 
økende og det foregår et kontinuerlig kvalitetsarbeid innen både skole og barnehage. Trivsel i skolen er stort sett 
god, men varierer noe mellom skolene. Mobbing og manglende vennskap er fortsatt en utfordring som krever 
oppmerksomhet. Gjennomføring av videregående er et sentralt innsatsområde og er særlig viktig i arbeidet med å 
redusere sosial ulikhet i befolkningen.  
 
Ungdata-undersøkelsen viser et bilde av en fornøyd ungdomsgenerasjon, men avdekker også en del utfordringer 
knyttet til levevanerelaterte- og psykiske plager. Undersøkelsen viser et positivt bilde av det sosiale miljøet. Likevel 
er det en del som står utenfor. Deltagelse på fritidsarenaer er god, men det er en økende andel som oppgir at de 
ikke har deltatt.  
 
Det er gode muligheter for rekreasjon i begge kommunene og det er et bredt kulturtilbud.  
Det er viktig at samfunnsplanleggingen, inkludert boligplanlegging tar inn over seg økt forekomst av 
levevanerelaterte sykdommer, økt andel eldre, økt andel aleneboende og til dels trangboddhet blant marginaliserte 
grupper. 
 

Plansystemet som styringsverktøy 

Plansystemet i dagens to kommuner er ulike. Det er mange planer med ulike planbetegnelser,  
ulik struktur og ulik politisk forankring. Det foreslås et robust og mer oversiktlig plansystem, hvor alle plantyper 
fremkommer av plansystemet. Omfanget av antallet planer bør reduseres og i den grad det er mulig innarbeides 
i kommuneplanens samfunnsdel. Ny kommunelov beskriver en tettere kobling mellom kommuneplanens 
samfunnsdel og handlingsdel/økonomiplan. 
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Overordnede føringer og forventninger 

Intensjonsavtalen mellom Audnedal og Lyngdal  

Intensjonsavtalen danner selve grunnlaget for en ny og større kommune basert på sammenslåing av kommunene 
Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom de to 
kommunene. 

FNs Bærekraftsmål 

 
 
Figur 1: FNs mål for bærekraftig utvikling.  

 
 I 2015 vedtok FN nye universelle mål for bærekraftig utvikling. Målene består av 17 hovedmål og 169 delmål. Disse 
reflekterer de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling; Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Norge 
forpliktet til å følge opp disse målene. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som 
lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  
De tre dimensjonene overlapper og må balanseres mot hverandre. 
 
Økonomisk bærekraft handler om å sikre økonomisk vekst. Målet, fra et bærekraftperspektiv, er å vri produksjonen 
slik at den ikke belaster naturgrunnlaget og miljøet gjennom teknologiutvikling som effektiviserer ressursbruken. 
 
 Miljømessig bærekraft handler om hensynet til naturens bæreevne– den evnen jordas naturlige systemer har til å 
erstatte og fornye ressurser som tas ut og vannets, luftas og jordas mulighet til å absorbere utslippene som følger 
av produksjon og bruk av ressurser. 
  
Sosial bærekraft handler om at alle i samfunnet skal ha lik tilgang til sysselsetting, kultur, et anstendig hjem og egnet 
bomiljø, utdannelse, sikkerhet og deltakelse i samfunnet. Dette betyr at de fysiske om givelsene i byen/tettstedet er 
med på å sette rammer for det sosiale livet, og at det bygde miljøet er viktig for å kunne skape et godt bysamfunn 
for folket. Nettverk og deltakelse, sosiale og kulturelle strategier, offentlige tjenester, boligpolitikk, transport og 
tilgjengelighet og næringsutvikling er sentrale strategiområder innen sosial bærekraft. 
 
Regjeringen vil i større rad vil legge bærekraft til grunn for by- og regionalutvikling (St.mld 18 (2016-2017) 
Bærekraftige byer og distrikter). 
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I meldingen handler dette særlig om bærekraftig areal- og transportplanlegging, et styrket knutepunktutvikling, 
kvalitet i de bygde omgivelser og innsats for inkludering og likeverdige levekår. 

Nasjonale forventninger   

 
Regjeringen har uttrykt sine forventninger til fylkeskommunenes og kommunenes planarbeid gjennom  
«De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging» (vedtatt ved Kgl.res. 14.mai 2019). 
Forventningene skal være retningsgivende, og de skal legges til grunn for kommunestyrets arbeid med kommunale 
planer. De nasjonale forventningene er knyttet til følgende fire hovedutfordringer: 
  
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle  
 I tillegg har regjeringen bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og 
arealplanleggingen.  

Regionalplan Agder  

Regionplan Agder 2030 har følgende tematiske innretning: 
Hovedsatsingsområder: 

 Transport og kommunikasjon 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Kultur 
 
Gjennomgående perspektiver tematiseres under alle hovedsatsinger i arbeidet med Regionplan 2030:  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

 

Andre relevante Regionale plandokumenter: 

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen) 

- Klimaveikart Agder  
- Veikart for bedre levekår   
- Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025   
- Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 
- Besøk Agder 2030 
- Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030 
- Kompetansestrategi Agder 2030 
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 
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Lister  

Den kommunale planstrategien er også en arena for å avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom 

interkommunalt samarbeid. Dette gjelder både innenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging og tjenesteyting.  

Gjennom Listersamarbeidet har også regionen flere strategiske planer.  I mange sammenhenger har kommunene i 

regionen sett behovet for å utarbeide felles strategier på et mer overordnet nivå. I 2019 startet arbeidet med 

fylkesdelplan for Lister. Regionplan Lister 2030 med tilhørende handlingsprogram skal:  

 Være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Lister, som også legges til grunn for kommunal 
planlegging  

 Gi retning til samarbeidet for å løse regionens viktigste hovedutfordringer og for å utnytte regionens 
mange muligheter  

 Sette nye mål for utvikling av Lister som er tydelige, målbare og ambisiøse - og realistiske å nå innen 
2030.  

 Peke på felles tiltak for å nå målene  
   

Status og planbehov 2020-2023 

Gjeldende planer Audnedal kommune  

Kommuneplanen for 2009-2020  
Kommunedelplan for Konsmo   
Kommunedelplan for Byremo  
Trafikksikkerhetsplan  
Kommunedelplan for idrett, folkehelse og fysisk aktivitet 
Energi- og klimaplan 
Overordnet beredskapsplan1 
Bibliotekplan  
Helse, sosial og omsorgsplan  
Hovedplaner for vei, vann og avløp  
Flerbruksplan for Audnavassdraget 
 

 Gjeldende planer Lyngdal kommune 

Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 Samfunnsdel  
Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 Arealdel  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2019  
Kulturplan 2014-2025  
Forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken og andre statlig sikrede friluftsområder  
Kulturminneplan 
Digital strategi 2014-2018 «Reelt digitalt førstevalg?»   
Arbeidsgiverstrategi  

                                                                 
1 Overordnet beredskapsplan inkluderer fagberedskapsplaner som smittevernplan  

Pandemisk influensa, Sikkerhet og beredskapsplan vannverk o.l. 
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Overordnet beredskapsplan 1 
Helse- og omsorgsplan 2010-2025  
Demensplan 2012-2025  
Ruspolitisk handlingsplan  
Boligsosial handlingsplan  
Skolebruksplan 2018-2013 
Klima og energi-plan  
Hovedplaner for vei, vann, avløp og bygningsmessig vedlikehold 

Planbehov 2020-2023 

Omfanget av antallet planer søkes redusert og i den grad det er mulig innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel 
(eks. Demensplan, plan for velferdsteknologi, næringsplan, havn, plan for Likestilling, inkludering og mangfold, 
Boligsosial handlingsplan, Klima mm. ). Det satses på planer som ivaretar det helhetlige og tverrfaglige perspektivet.  
 

Aktuelle planer  Kommentar 

Kommuneplan samfunnsdel   Ny felles plan utarbeides 

Kommuneplan arealdel Det er ikke behov for ny/revidert arealdel i Audnedal. 
Det er imidlertid behov for revideringer i arealdel for 
Lyngdal*. 

Kommunedelplan for ny E-39 Fardal - 
Vatlandstunnelen 

Deler skal oppheves, men planen videreføres forøvrig. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  Ny felles plan utarbeides 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Oppdatere gjeldende plan i Lyngdal som felles 
temaplan.  

Beredskapsplan Utarbeide en felles temaplan (prioriteres) 

Ruspolitisk handlingsplan Ny plan utarbeides i samarbeid med Lister-kommunene 

Kulturminneplan Utarbeide en felles temaplan (samordning) 

Bibliotekplan  

Hovedplan for avløp Utarbeide felles plan – på sikt 

Hovedplan for vann Utarbeide felles plan – på sikt 

Hovedplan for vei og gatelys Utarbeide felles plan – (prioriteres) 

Plan for bygningsmessig vedlikehold Utarbeide felles plan – (prioriteres) 

Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken og andre 
statlige sikrede friluftsområder 

Felles plan utarbeides (samordning) 

Samskaping og innovasjon  Ny felles plan utarbeides 

Plan for bedre tverrfaglig innsats for barn og unge Ny felles plan utarbeides 

Plan for habilitering og rehabilitering – igangsatt Ny felles plan utarbeides 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1Overordnet beredskapsplan inkluderer fagberedskapsplaner som smittevernplan  

Pandemisk influensa, Sikkerhet og beredskapsplan vannverk o.l. 
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*Utdyping angående Kommuneplanens arealdel  

De to gjeldende kommuneplanene for hhv. Lyngdal og Audnedal vil fungere som kommunedelplaner i den nye 
kommunen inntil de blir rullert.1 Det er ikke behov for revidering av arealdelen i Audnedal på nåværende 
tidspunkt.  Pressområdene hvor det er størst behov for å se på behov for arealendringer, er sentrale deler av 
Lyngdal og sjøområdene. Konkret avgrensning må defineres i planprogrammet. Siden Lyngdal har en relativt ny 
arealdel fra 2015, anses behov for endringer i de mer perifere områdene å være små. Det er totalt sett store 
reservearealer for hyttebygging på Austad halvøya. Det tar også tid å realisere de nye områdene som ble lagt inn 
i 2015.  
 
I sammenheng med at plan for sentrale områder i Lyngdal revideres, vurderes også om det er behov for å 
oppheve kommunale eller private eldre reguleringsplaner. Noen planer er så mangelfulle, eller ikke i samsvar 
med dagens arealbruk. Dette gjør at det er vanskelig å bruke de som styringsverktøy, noe som vanskeliggjør 
saksbehandling og forlenger saksbehandlingstid. En oppheving kan gjøres ved at det i kommuneplanen blir lagt 
inn byggeområder med tilhørende bestemmelser, og at kommuneplanen gjøres gjeldende i de aktuelle 
områdene, og gjelder foran de gjeldende reguleringsplanene. Det kan kjøres en parallell prosess på oppheving av 
de samme reguleringsplanene. Det tas stilling til hvilke planer som er aktuelle å oppheve i planprogrammet eller 
om det er områder hvor kommuneplanen skal gjelde foran vedtatt reguleringsplan. 
 
Kommunale reguleringsplaner 
Følgende planer er bestilt / igangsatt/planlagt og kan være aktuelle etter 1.1.2020: 

 Reguleringsplan Hausvik Industriområde 

 Reguleringsplan for utvidelse av Eigeråsfeltet 

 Reguleringsplan parkering/ båthavn Agnefest 

 Reguleringsplan Svennevik-bukta 
 

Høring og offentlig ettersyn 

Kommunal planstrategi 2020-2024 har i henhold til plan- og bygningslovens §10-1 vært offentliggjort i minst 30 
dager, og synspunkter fra sentrale aktører er innhentet. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
1 Når kommuner slår seg sammen vil den enkelte kommunes arealplan gjelde som før sammenslåingen. Planen vil i realiteten bli en 

kommunedelplan i den nye kommunen. Planen vil gjelde det samme arealet som før, den vil være rettslig bindende og styre 
arealdisponeringen på akkurat samme måte som før sammenslåingen. På sikt bør kommunen vedta en samlet ny arealdel som skal gjelde for 
hele kommunen. Den må vedtas etter de vanlige prosedyrer som gjelder for rullering av planer, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel IV. 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 70/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 89/2019 

   

 

Kommuneplan for Lyngdal kommune 2020-2030 - Planprogram 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Planprogram for kommuneplan vedtas i henhold til vedlagte dokument Planprogram for kommuneplan 
Lyngdal kommune. 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 70/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Intensjonsavtalen mellom Lyngdal kommune og Audnedal kommune legger opp til et koordinert arbeid 
med en felles kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan i den nye kommunen. Arbeidet 
med å utarbeide og vedta felles planstrategi og planprogram innen 31.12.19 ble organisert som eget 
delprosjekt (sak 53/17, vedtatt i fellesnemda 28.09.17).  
 
Fellesnemnda gjorde den 26.09.19 følgende vedtak som innstilling til kommunestyret: 
Planprogram for kommuneplan vedtas i henhold til vedlagte dokument Planprogram for kommuneplan 
Lyngdal. 
  
Planstrategi 
Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi er intensjonen å styrke den politiske styringen av hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres.  
 
Planprogram for kommuneplan 
Kommuneplanen skal være et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arbeid med kommuneplan er nedfelt i plan- 
og bygningsloven med formål om å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner 
 
Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring 
av en konkret planprosess (Plan- og bygningsloven § 4-1). Planprogrammet skal redegjøre for formålet og 
forutsetningene for planarbeidet, tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, alternative 
utviklingsstrategier, utredningsbehov og plan for medvirkning. Det er også viktig at planprogrammet 
klarlegger hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp til revisjon slik det går fram av føringene fra 
planstrategien.  
 
Styringsgruppen for delprosjekt planstrategi og kommuneplan vedtok å legge FNs bærekraftsmål til grunn 
for arbeidet med planprogram. Det ble gjennomført en medvirkningsprosess knyttet til dette, og de 
utvalgte satsingsområdene i planprogrammet er et resultat av medvirkning fra representanter fra lag og 
foreninger, ledere i ny kommune, eldreråd, ungdomsråd, fellesråd, råd for mennesker med nedsatt 
funksjon og politikere.  
Planprogrammet skisserer en temainndeling basert på utvalgte bærekraftsmål, lokale utfordringer og 
lokale, regionale og nasjonale føringer. Satsingsområdene er Livskvalitet og levekår, Innovasjon og 
samskaping og Klima, miljø og beredskap. 
 
Det utarbeides en arealstrategi som en del av kommuneplanens samfunnsdel. En arealstrategi gir tett  
kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og kan forenkle arbeidet med arealdelen og 
tilrettelegge for strategiske diskusjoner om arealdisponering. 
 
Dagens Lyngdal kommune har en relativt ny arealdel for hele kommunen, vedtatt i 2015. Det er et stort 
utviklingspotensial innenfor rammene av gjeldende plan, og man har derfor ikke sett det som 
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hensiktsmessig ressursbruk å se på hele kommunens arealbruk på ny. Det er likevel vurdert at det kan 
være behov for å se på sentrale områder i dagens Lyngdal og sjøområdene. Audnedal kommune har en 
arealdel for hele kommunen, og kommunedelplaner for Konsmo og Byremo, vedtatt i 2009. Videre er det 
vedtatt områdereguleringsplaner for Byremo sentrum og Konsmo sentrum i 2014. Deler av områdene 
som er regulert er imidlertid kostbare å bygge ut, og det kan derfor være nødvendig å se på 
omreguleringer i eksisterende områdereguleringsplan.  
 
Planprogrammet beskriver en bred medvirkning. Det legges opp til en rekke aktiviteter for å engasjere og 
involvere bredt; Politikere, innbyggere, frivillige, lag og foreninger og næringslivet. Det vil i tillegg bli 
gjennomført omfattende medvirkningsprosesser knyttet til barn, unge og eldres medvirkning. Det blir 
viktig å møte innbyggerne der de er, og bruk av nettside, sosiale medier og andre digitale muligheter vil 
bli brukt. Det legges opp til en oppstartkonferansen i forbindelse med oppstart av kommuneplanarbeidet, 
dialogmøter og oppsøkende virksomhet. 
 
Planprogram for kommuneplan har vært til høring og offentlig ettersyn.  I innspillsrunden er det blant 
annet pekt på fordelene med å gjennomføre prosessene med kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel som separate prosesser. Prosessen med samfunnsdelen må være effektiv og 
støtte det representative demokratiet. Samfunnsdelen bør derfor være direkte knyttet opp mot 
valgperioden og vedtas tidlig i perioden slik at man sikrer god kobling til økonomiplanen, slik ny 
kommunelov forutsetter. 
 
 
Vurdering: 
I forhold til saken som ble lagt fram for fellesnemnda 26.09.19 foreslås det nå å revidere fremdriftsplanen 
for kommuneplanen.  
 
Den nye kommuneloven legger opp til en sterkere sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel 
og økonomiplan: «Økonomiplanleggingen etter kommuneloven utgjør en viktig del av 
samfunnsplanleggingen i kommunene. Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget 7. juni 2018, og her 
forsterkes og tydeliggjøres koblingen mellom kommuneplanen (samfunnsdelen) og økonomiplanen.  
Økonomiplanen må vise hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel etter 
plan- og bygningsloven følges opp». 
 
Kommuneplanens arealdel bygger på samfunnsdelen. Arealdelen krever lengre prosesstid enn 
samfunnsdelen. For å styrke kommuneplanen som politisk styringsverktøy er det viktig å ta hensyn til 
samfunnsdelens krav om tidlig vedtak og arealdelens krav til prosesstid.  
 
Det blir foreslått å legge opp til en prosess med kommuneplanens samfunnsdel fra januar 2020 med 
vedtak av samfunnsdel september 2020.  Dette gir god mulighet for å ivareta kommunelovens tettere 
sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Økonomiplan for 2021-2024 blir 
vedtatt i desember 2020. Arealdelen foreslås ferdigstilt 3.kvartal 2021. 
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Konklusjon: 
 
Med henvisning til vedlagt planprogram for kommuneplan anbefaler rådmannen at planprogram for 
kommuneplan vedtas. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Planprogram for komuneplan Lyngdal 
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1.0 Plan for en ny kommune  

Fra 1.1.2020 er Lyngdal og Audnedal slått sammen til en ny kommune. Med de beste fra de to gamle kommunene, skal 
en ny kommune bygges. Intensjonsavtalen mellom Audnedal og Lyngdal danner selve grunnlaget for en ny og større 
kommune basert på sammenslåing av kommunene Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal etableres på 
bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom de to kommunene. 
 
Hovedmål for ny kommune er: 

 Etablere en livskraftig og attraktiv kommune 

 Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne 

 Etablere en økonomisk solid kommune 
  
Kommuneplanen er et av kommunens viktigste verktøy for langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging. Planen skal se 
fram i tid og på tvers av sektorer. Samtiden er preget av høyt endringstempo. Dette skaper store forandringer og legger 
press på kommunens økonomiske ressurser og arealer. Arbeidet med kommuneplanen skal både se på mulighetene og 
utfordringene dette gir.  Ifølge §11-1 i plan og bygningsloven skal «kommunen ha en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel». Det er naturlig at det utarbeides en ny, felles kommuneplan for 
den nye kommunen. Det er foreslått at de to eksisterende arealdelene består, men med noen endringer i Lyngdal.   

Formål med planarbeidet  
Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument som skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, 
interesser og krav. Planen skal være grunnlag for sektorenes planlegging og virksomhet basert på felles utviklingsstrategi 
(figur 1). Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutvikling, 
tjenestetilbud og arealpolitikk. Kommuneplanen skal også inneholde mål og strategier for kommunen som organisasjon. 
«Oversiktsdokument for folkehelse» ligger til grunn som kunnskapsgrunnlag i tillegg til en rekke regionale og lokale 
analyser. Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir føringer som skal følges i arealplanleggingen. Det skal 
være en rød tråd mellom fokusområdene i de regionale planene og kommuneplanens arealstrategi. Kommuneplanens 
arealdel skal følge opp overordnet arealstrategi. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal 
følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 
handlingsdelen. 
 
Nye Lyngdal kommune skal utarbeide en kommuneplan som:  

o Ivaretar prinsippene om bærekraftig utvikling  
o Fungerer som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy  
o Er et fundament for samarbeid med andre samfunnsaktører om samfunnsutvikling  
o Bidrar til økt forutsigbarhet og tydelighet  
o Ivaretar plan og bygningslovens overordnede prinsipper  

 
Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring 
av en konkret planprosess (pbl § 4-1). Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, 
tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov (arealdel), og 
plan for medvirkning. Det er også viktig at planprogrammet klarlegger hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp 
til revisjon slik det går fram av føringene fra planstrategien. 
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Figur: Kommuneplanprosessen 

Avgrensninger arealdel 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet utarbeides det en arealstrategi. Kommunens arealstrategi er en langsiktig og 
overordnet plan, som fastlegger prinsippene for kommunens arealforvaltning. 
Audnedal kommune har en arealdel for hele kommunen, og kommunedelplaner for Konsmo og Byremo, vedtatt i 2009. 
Videre er det vedtatt områdereguleringsplaner for Byremo sentrum og Konsmo sentrum i 2014. Deler av områdene som er 
regulert er imidlertid kostbare å bygge ut, og det kan derfor være nødvendig å se på omreguleringer i eksisterende 
områdereguleringsplan, jfr. Kommunal Planstrategi.  
 
Lyngdal kommune har en relativt ny arealdel for hele kommunen, vedtatt i 2015. Det er et stort utviklingspotensial 
innenfor rammene av gjeldende plan, og man har derfor ikke sett det som hensiktsmessig ressursbruk å se på hele 
kommunens arealbruk på ny. En har likevel vurdert at det kan være behov for å se på sentrale områder i Lyngdal og 
sjøområdene. Det er viktig at kommunen ser sammenhengen mellom bruk av land- og sjøområder i 
kommuneplanarbeidet, også utover egen kommunegrense. Områdene som omfattes av rulleringen foreslås med 
utstrekning fra Austad/ kommunegrense mot Farsund i sør, til Rom i nord. I de mest sentrale områdene i Lyngdal skjer 
utviklingen raskest, og behov oppstår fortløpende. Det foreslåtte området grenser mot kommunedelplan for Bergeheia - 
Bergsakerheia – Gauksås som vedtas i 2019, og områder i Herdal som omfattes av områdereguleringsplan for E39 og 
reguleringsplaner for Hagekleiva samt Herdalen Industriområde. Det vurderes også om det er behov for å oppheve 
kommunale eller private eldre reguleringsplaner 

 Sjøområdene er svært aktuelle i forhold til utviklingen av marin næring og behov for båtplasser og opplag. 

 Det må i kommuneplanen tas stilling til hvilke planer som er aktuelle å oppheve eller om det er områder hvor 
kommuneplanen skal gjelde foran vedtatt reguleringsplan. Konkret kan her nevnes: 
 

Plannavn Vedtatt dato Stadfestet  

Dato Myndighet 

Romskogen 24.05.1967 04.11.1967 KAD 

Sentrumsplanen m. endringer   22.11.1973 KMD 

 
Ved å begrense området på denne måten er det mer sannsynlig at en kan gå mer i dybden og oppnå bedre medvirkning og 
kvalitet på planarbeidet som blir utført.  
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Kommunen har fokus på områdene i Herdal. Det anses at dette blir ivaretatt i forhold til nye reguleringsplaner for E39. Det 
er en målsetning å få regulert industriområder i Herdal samtidig med detaljreguleringsplan for E39 Herdal-Røysgård. 
Planprosessen her skal foregå i 2019-20. Reguleringsprosessen vil avklare konkrete arealer og eventuelle behov for å ta inn 
tilgrensende industriområder i Herdal i kommuneplanen. 
 
En mindre endring av kommuneplanens bestemmelser er under arbeid. Her skal det foretas en del rettinger / klargjøring 
og endringer som ikke krever full prosess. Gjennomgang av plankrav kan være del av dette. 
 
Utsnittet er et forslag til grov- avgrensning. Eksakt avgrensning må defineres på mer detaljert kart i større målestokk, og 
nøyaktig avgrenset mot gjeldende planer og planer under arbeid.  
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Utredningsbehov 

Planleggingen må bygge på eksisterende data samt nykartlegging. Det finnes flere relevante eksisterende data, deriblant 
demografiske data, friluftskartlegging (under arbeid), gatebruksplan, kulturminneplan, overordnede data fra NVE ang. 
skred /flom, Naturbasen, Friluftskart med stier, badeplasser mv., barnetråkkanalyse, eldre kommuneplaner og 
kommunedelplaner. Fremdrift vil følge fremdrift på kommuneplanarbeidet. Flomsonekartlegging har frist juni 2020. 
 
Det kan være behov for å kartlegging/ analyse knyttet til arealplan: 
 

1. Flomsonekarlegging - igangsatt planlegging, med hensikt å innarbeide en reell faresone for flomfare 
2. Kartlegge potensielle nydyrkingsarealer.  
3. Karlegging av vei og g/s-vei / turvei – status og behov, med hensikt å avdekke behov for nye traseer. 
4. Kartlegge sone langs sjøen hvor havnemyndighetene har interesser i utbyggings-saker.   
5. Landskapsanalyse inkl. sone langs sjø og vassdrag (innen revisjonsområdet) – med hensikt å få en god plassering 

av nye byggeområder samt en hensynssone som skal være grønn langs sjø og vassdrag. 
6. Fortetting - fortettingsanalyse i sentrumsområdene - soner - etasjeantall mv. 
7. Overordnet kartlegging av grunnforhold – med tanke på at Lyngdal sentrum ligger på ei elveslette er det behov 

for en overordnet kartlegging, med hensikt å vise muligheter for nye utbyggingsområder   
8. Overordnet kartlegging av havbunn 
9. Kartlegging av fare for springflo og etablering av hensynssone for havnivåstigning (innspill fra fylkesmann) 
10. Vannkvalitet og vannmiljø (VAF) 

Organisering av planprosessen 

Plan og bygningsloven stiller tydelige krav både til planprosessen og medvirkning. Planprosessen skal sikre både politisk 
forankring og allmenn medvirkning. Det er viktig å finne en god balanse mellom styring og medvirkning i en så 
omfattende og kompleks planoppgave. 
 
Fellesnemda  vedtok 30.08.2018 en styringsgruppe for delprosjektet «planstrategi og kommuneplan» bestående av 
medlemmer av fellesnemda og aministrasjonen i begge kommunene. Styringsgruppa har følgende mandat:   
 

1. Utarbeide forslag til planstrategi for ny kommune innen 31.12.19 
 

2. Utarbeide forslag til planprogram for ny kommuneplan innen 31.12.19 
  
Fellesnemda vedtok 31.01.19 en foreløpig planstrategi som ligger til grunn for arbeidet med planprogrammet. Endelig 
planstrategi vedtas av nytt kommunestyre. I henhold til fremdriftsplanen tar man sikte på å starte arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel tidlig 2020 med politisk vedtak i september 2020. Dette for å sikre god sammenheng 
mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Arbeidet med kommuneplanens arealdel bygger på 
samfunnsdelen og krever noe lengre prosess. Denne ferdigstilles 3.kvartal 2021. 
 
Styringsgruppen for planstrategi og kommuneplan har vedtatt å legge FNs bærekraftsmål til grunn for planarbeidet. For å 
sikre eierskap og forankring knyttet til bærekraftsmålene nedsatte styringsgruppen en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra styringsgruppen,ungdomsråd,eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjon. Arbeidsgruppen 
har aktulisert bærekraftsmålene og  gjennomført to workshops  med politikere,administrative ledere i kommunen, de ulike 
rådene og lag/forenigner. Resultatet fra denne prosessen er en utvelgelse av  prioriterte  bærekraftsmål. En prioritering 
betyr ikke at de andre målene ikke er viktige, men sett i forhold til hvor aktuelle målene er for å nå kommunens mål og 
mulighet for å påvirke så er disse målene valgt: 
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Medvirkning kommuneplan 

Det legges opp til en bred og åpen medvirkning i kommuneplanprosessen. Det er særlig viktig å fange engasjementet i 
befolkningen knyttet til den nye kommunenes FØRSTE kommuneplan. Plan og bygningsloven beskriver de formelle krav til 
medvirkning.  I planprogrammet skal det beskrives hvordan medvirkning i selve kommuneplanen er tenkt. Styringsgruppen 
har vært opptatt av tidlig medvirkning, og involvert bredt allerede før planprogrammet.  
 
I forbindelse med kommuneplanen legges det opp til en rekke aktiviteter for å engasjere og involvere bredt; Politikere, 
Innbyggere, frivillige, lag og foreninger og næringslivet. Det vil i tillegg bli gjennomført omfattende medvirkningsprosesser 
knyttet til barn, unge og eldres medvirkning i samarbeid med skolene, ungdomsråd og eldreråd. Ungdataundersøkelsen, 
som ble gjennomført våren 2019 danner et godt grunnlag for dialog og videre undersøkelser. Det blir viktig å møte 
innbyggerne der de er, og bruk av nettside, sosiale medier og andre digitale muligheter vil bli brukt. Det er særlig viktig å 
legge til rette for at grupper med særskilte behov blir ivaretatt. Det legges opp til en oppstartkonferansen i forbindelse 
med oppstart av kommuneplanarbeidet. I tillegg legges det opp til dialogmøter og oppsøkende virksomhet i form av 
gjestebud.  
 

2.0 Føringer og rammer for planarbeidet 

Intensjonsavtalen 

Intensjonsavtalen mellom Audnedal og Lyngdal danner selve grunnlaget for en ny og større kommune basert på 
sammenslåing av kommunene Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig 
samarbeid mellom de to kommunene. 
Hovedmål for ny kommune er: 

 Etablere en livskraftig og attraktiv kommune 

 Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne 

 Etablere en økonomisk solid kommune 

Visjoner og verdier 

Vi vil – vi våger er i fellesnemda vedtatt som slagord for ny Lyngdal kommune. Verdiordene fra nye Lyngdal prosjektet 
fornye, forbedre, forenkle og forene skal også videreføres. Intensjonsavtalen gir også føringer på organisering av den nye 
kommunen; Den nye kommunen skal være svært åpen for innovasjon og nytenkning. 
 
Fellesnemda har vedtatt at arbeidet med ny visjon igangsettes med kommuneplanarbeidet for ny kommune.  Det 
nedsettes en arbeidsgruppe bestående av administrasjon, politikere og innbyggere i løpet av våren 2020. Arbeidsgruppen 
skal forberede prosessen knyttet til ny visjon for kommunen. Denne velges av nytt kommunestyre i forbindelse med 
vedtak av planprogram.   

Kunnskapsgrunnlag 

En rekke lokale og regionale undersøkelser og rapporter ligger til grunn for arbeidet. Særlig sentrale er oversikt over 
folkehelse , Ungdata,  fylkeshelseudersøkelse og risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder. 

Internasjonale føringer 

I 2015 vedtok FN nye universelle mål for bærekraftig utvikling. Målene består av 17 hovedmål og 169 delmål. Disse 
reflekterer de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling; Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Norge forpliktet til å 
følge opp disse målene. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å 
ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. De tre dimensjonene overlapper og må balanseres mot 
hverandre. I tillegg er Norge forpliktet til å jobbe med klima via Paris-avtalen.   
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Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringen har uttrykt sine forventninger til fylkeskommunenes og kommunenes planarbeid gjennom  
«De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging» (vedtatt ved Kgl.res. 14.mai 2019). Forventningene 
skal være retningsgivende, og de skal legges til grunn for kommunestyrets arbeid med kommunale planer. De nasjonale 
forventningene er knyttet til følgende fire hovedutfordringer: 
  
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle  
 I tillegg har regjeringen bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og 
arealplanleggingen.  

Regionalplan Agder  

Regionplan Agder 2030 har følgende tematiske innretning: 
Hovedsatsingsområder: 

 Transport og kommunikasjon 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Kultur 
 
Gjennomgående perspektiver tematiseres under alle hovedsatsinger i arbeidet med Regionplan 2030:  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

 

Andre relevante regionale plandokumenter: 

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen) 

- Klimaveikart Agder  
- Veikart for bedre levekår   
- Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025   
- Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 
- Besøk Agder 2030 
- Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030 
- Kompetansestrategi Agder 2030 
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 

Regionplan Lister 2030 

Mange oppgaver løses best gjennom interkommunalt samarbeid. Dette gjelder både innenfor samfunnsplanlegging, 

arealplanlegging og tjenesteyting.  Gjennom Listersamarbeidet har regionen flere strategiske planer. Det er vedtatt 

oppstart med fylkesdelplan for Lister i 2019 med planlagt fastsetting av planprogram i Vest-Agder fylkesting 17.12.19 og 

videre planprosess fra januar til desember 2020. 

 

Regionplan Lister 2030 med tilhørende handlingsprogram skal:  

 Være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Lister, som også legges til grunn for kommunal 
planlegging  

 Gi retning til samarbeidet for å løse regionens viktigste hovedutfordringer og for å utnytte regionens mange 
muligheter  
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 Sette nye mål for utvikling av Lister som er tydelige, målbare og ambisiøse - og realistiske å nå innen 2030.  

 Peke på felles tiltak for å nå målene  

Fremdriftsplan 

 

 2020 2021 

Måned> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Arbeidsgrupper x x x x x x                   

Politiske verksted  x x  x                    

Ungdoms- og eldre 

medvirkning 
 x x                      

Gjestebud    x x                     

Forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas 
     x                   

Høring og offentlig ettersyn 

av samfunnsdel 
      x x                 

Samfunnsdel vedtas av 

kommunestyret 
        x                

Forslag til kommuneplanens 

arealdel vedtas 
            x            

Høring og offentlig ettersyn 

av arealdel 
             x x          

Bearbeiding og saksfremlegg  

 
               x x x       

2.gangs høring  og offentlig 

ettersyn av arealdel 
                  x x     

Kommuneplanens arealdel 

vedtas i kommunestyret 
                    x    
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3.0 Utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn 

FNs bærekraftsmål inspirerer kommunene til å se nye og bærekraftige muligheter. Målene handler om store, overordnede 
temaer, samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket og styre i riktig 
retning med hjelp av lokale  løsninger som også bidrar globalt. 
 
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine behov. FNs bærekraftsmål reflekterer de tre dimensjonene ved bærekraftig 
utvikling; Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. De tre dimensjonene overlapper og må balanseres mot hverandre. 
 
Økonomisk bærekraft handler om å sikre økonomisk vekst. Målet, fra et bærekraftperspektiv, er å vri produksjonen slik at 
den ikke belaster naturgrunnlaget og miljøet gjennom teknologiutvikling som effektiviserer ressursbruken. For å lykkes 
med dette må vi legge til rette for innovasjon og samskaping. 
 
 Miljømessig bærekraft handler om hensynet til naturens bæreevne– den evnen jordas naturlige systemer har til å erstatte 
og fornye ressurser som tas ut og vannets, luftas og jordas mulighet til å absorbere utslippene som følger av produksjon og 
bruk av ressurser. For å lykkes med dette må kommunene og dens innbyggere bli mer bevisste og handlekraftige når det 
gjelder klima- og miljø. 
  
Sosial bærekraft handler om at alle i samfunnet skal ha lik tilgang til sysselsetting, kultur, et anstendig hjem og egnet 
bomiljø, utdannelse, sikkerhet og deltakelse i samfunnet. Dette betyr at de fysiske om givelsene i byen/tettstedet er med 
på å sette rammer for det sosiale livet, og at det bygde miljøet er viktig for å kunne skape et godt samfunn for folket. 
Nettverk og deltakelse, sosiale og kulturelle strategier, offentlige tjenester, boligpolitikk, transport og tilgjengelighet og 
næringsutvikling er sentrale strategiområder innen sosial bærekraft. Livskvalitet og levekår er helt sentralt. 
 
Trekantmodellen under 1illustrerer prosessen med å ta utgangpunkt i de globale målene, og konkretisere dem i konkrete, 
lokale tiltak. Den øverste trekanten viser thvordan vi snevrer inn fra det globale til det lokale perspektivet. Den nederste 
trekanten viser hierarkiet av de lokale planene der tiltakene blir nedfelt, for så å bli gjennomført. Bærekraftsmålene utgjør 
en helhet, men en kommune i utvikling må prioritere.  
Dette betyr ikke at kommunen ikke skal arbeide med de andre bærekraftsmålene, men de prioriterte målene legges til 
grunn for satsingsområdene i kommuneplanen. 
 
  

     

                                                                 
1 Hentet fra Asker kommune 
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Befolkning 

Innbyggerne er kommunens største ressurs. For å skape et bærekraftig og inkluderende samfunn er det viktig å legge til 
rette for at alle innbyggerne kan oppleve mestring i hverdagen og på sin måte bidra til, og delta i det mangfoldige 
fellesskapet et lokalsamfunn er.  

Antall innbyggere i begge kommunene per 2018 er 10389. 14,4 % av befolkningen i Lyngdal og 11% av befolkningen i 
Audnedal har innvandrerbakgrunn. Befolkningsveksten i dagens Lyngdal kommune de siste årene har i stor grad vært 
knyttet til innvandring, herunder flyktninger. Dette har avtatt noe. Det vil være viktig å stimulere til en positiv 
befolkningsvekst.  

De demografiske utfordringene fremover vil knytte seg til økende andel eldre i befolkningen. Når andelen eldre øker, 
samtidig som andelen barn og unge går ned må kommunen planlegge for både vekst og reduksjon samtidig. Nær 40% 
av befolkningsveksten i Agder frem mot 2030 vil komme i aldersgruppen over 67 år. Dette innebærer at det blir flere 
personer i pensjonsalder og flere personer i aldersgrupper som har et høyt forbruk av pleie- og omsorgstjenester per 
person i arbeidsfør alder. Samtidig skal stadig flere bo hjemme så lenge som mulig. Mye av boligmassen er gammel og 
lite egnet for en aktiv og selvstendig alderdom. I tillegg er andelen aleneboende i befolkningen økende. Det er sentralt å 
utvikle gode strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft. 

Utregninger gjennomført av Telemarksforskning2 viser en økning i utgiftene til pleie- og omsorgstjenester på over 50% i 
2040. Dette er en stor utfordring for velferdssystemet. Skal vi løse dette krever det at eldre i større grad enn i dag blir i 
stand til å leve aktive og sosiale liv så lenge som mulig i sitt eget nærmiljø, uten behov for institusjonsplasser eller 
omfattende hjelp fra det offentlige.  

 

                                                                 
2 Basert på befolkningsframskrivinger fra TF (hovedalternativet i scenarie-modellen), har telemarksforskning  utarbeidet en analyse som illustrerer hvordan Lister-

kommunenes framtidige kostnader/utgiftsbehov vil bli påvirket. Vi har beregnet demografikostnadene fra 2020-2040 totalt og fordelt på både ulike aldersgrupper og 
tilhørende tjenesteområder i kommunen. I beregningene har vi basert oss på nøyaktig samme metodikk og satser som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi 
(TBU). 
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De eldre er en mangfoldig gruppe og mange har god helse. Belastningen for helse og omsorgssektoren kan derfor 
reduseres betydelig med forebyggende innsats. Samtidig ser vi også at tjenestetilbudene innenfor helse- og 
omsorgssektoren er i sterk utvikling, både strukturelt og teknologisk. Teknologi brukes til å mestere egen helse, skape 
sosial kontakt og mestre hverdagen på en bedre måte.   

En økende andel eldre stiller store krav til kommunal planlegging, men kommunen har tilsvarende mye å vinne på å 
jobbe systematisk og langsiktige for å legge til rette for at eldre kan bidra med sine ressurser og mestre eget hverdagsliv 
så lenge som mulig. Eldre er en viktig gruppe som påvirker samfunnsutviklingen og utgjør en stor ressurs, ikke minst for 
lokalsamfunnet og nærmiljøet. Gevinstene ved et aldersvennlig samfunn er store dersom det legges til rette for at eldre 
kan delta aktivt med sin erfaring, kunnskap, tid og overskudd. En forutsetning er at vi ser eldre som en ressurs og 
tilrettelegger for aldersvennlig stedsutvikling. Samtidig må også eldre selv i større grad ta ansvar for å planlegge 
alderdommen på en offensiv og god måte3 

 

  

                                                                 
3 Håndbok for aldersvennlig samfunn 
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Kommunen som organisasjon  

Lyngdal kommune må ha en velfungerende organisasjon. Kompetente og motiverte medarbeidere er helt sentral for å nå 
nye krav. Endring i befolkningssammensetningen medfører økt etterspørsel etter kommunale tjenester. 
Kommuneorganisasjonen må ha en aktiv strategi for å beholde og rekruttere arbeidskraft 
 
I forbindelse med sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommuner er det etablert en helt ny administrativ 
organisering av kommunen. Denne består av to nivåer der øverste nivå består av kommunedirektør og fire 
kommunalsjefsområder som dekker områdene; økonomi, organisasjon og personal, samskaping og innovasjon, plan og 
næring. Dette nivået har et stort fokus på det strategiske og overordnede perspektivet. Nivået under består av 11 
virksomheter som har et større fokus på driftsoppgaver innenfor ulike fagområder.  
Til sammen vil nye Lyngdal kommune fra 1.1.2020 ha omtrent 1000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs til 
å utøve gode tjenester. Det er derfor viktig å ha en tydelig retning og mål for arbeidsgiverpolitikken. I etableringen av ny 
kommune har de folkevalgte uttalt at hovedmålet er å skape en attraktiv arbeidsplass med medarbeidere som viser 
omstillingsevne og yter god service:  

 Attraktiv arbeidsplass 
Vi må skape en organisasjon som ser medarbeiderne som den viktigste ressursen, og som kontinuerlig utvikler 
og motiverer de ansatte til å yte gode tjenester. I tillegg må vi tilstrebe å være et førstevalg for nye 
medarbeidere. 

 Omstillingsdyktig 
Vi må skape en organisasjon som møter utfordringer med visdom, åpent blikk og konstruktive løsninger 

 Serviceinnstilt 
Vi må skape en organisasjon som samskaper med innbyggerne, som ser verdien av nytenkende og digital 
samhandling og naturlig tar ett utvidet samfunnsansvar. 
 

For å få dette til er det ønskelig å vektlegge følgende innsatsområder: Godt lederskap, dyktige medarbeidere, inkludering 
og mangfold, helsefremmende arbeidsmiljø og utvikling og nyskaping 
 

Satsingsområder Lyngdal 

Vi lever i et komplekst samfunn der «alt henger sammen med alt». Utfordringene samfunnet står overfor har mange ulike 
årsaker og mange påvirknignsfaktorer.Dette er beskrevet i «Utfordringsbildet» som ligger som kunnskapsgrunnlag for 
planarbeidet. Det er ingen enkeltsektor  alene som har løsningen. Tematikker som klima, folkehelse,levekår og likestilling 
er tverrsektorielle. Dette har organiseringen av  Lyngdal komune forsøkt å ta innover seg, og intensjonsavtalen peker på at 
organiseringen av den nye kommunen skal være innovativ og nytenkende.  
I tillegg ligger mye av løsnignen for å få et helsefremmende , inkluderende og bærekraftig samfunn i det sivile samfunn; 
Hos innbyggerne , i frivillig sektor og i næringslivet. Innovasjon for effektive og bærekraftige løsninger krever samarbeid, 
samhandling og samskaping. 
 
Basert på FNs bærekraftsmål og prosessene knyttet til dette, samt regionale, lokale og nasjonale utfordringer og 
forventninger er følgende tematiske inndeling for satsingsområder valgt: 
 

FNs mål Satsingsområde Fagområder (Eksempler, utdypes i kommuneplanen) 

 

Livskvalitet og 
levekår 

Oppvekst, levekår, livskvalitet, folkehelse, utdanning, helse, omsorg, velferd, 
Likestilling , inkludering, aldersvennlig samfunn, arbeidsplasser, kultur ,universell 
utforming,  

 

 
Bærekraftig 
lokalsamfunn 

Alle 
 

 

Innovasjon og 
samskaping 

Frivillighet, medborgerskap, demokratiutvikling Innovasjon og utvikling, Næring og 
verdiskaping kommunikasjon, areal 

 
 

Klima, miljø og 
beredskap 

Miljø, samfunnssikkerhet, beredskap, samferdsel, areal 
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Livskvalitet og levekår 

God helse skapes der mennesker lever sine liv. 
 
Livskvalitet og helse påvirkes av våre fysiske og sosiale omgivelser. Nærmiljø, barnehage og skole, arbeidsplass og 
lag/foreninger er sentrale helsefremmende arenaer. En god oppvekst varer livet ut og forhold tidlig i livet påvirker helsa 
i voksen alder. Levekårsfaktorer som inntekt, økonomi og utdanning er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse og 
livskvalitet og er derfor svært viktig i et bærekrafts- og folkehelseperspektiv.  
 

 
                                                     Bilde: Påvirkningsfaktorer for helse og livskvalitet 

 
Risikofaktorer og beskyttelsfaktorer er ulikt fordelt i befolkningen, Sosial ulikhet og utenforskap er to av de største 
utfordringene nasjonalt og lokalt. Ensomhet både hos unge og eldre trekkes særlig frem. Over 1 av 10 barn i dagens 
Lyngdal og Audnedal vokser opp i lavinntektshusholdnigner. Kommunene har et lavere utdanningsnivå enn ønsket og det 
er fortsatt en del likestillingsutfordringer. Mobbing, manglende vennskap og redusert trivsel er fortsatt utfordringer som 
krever oppmerksomhet.  
 
Barnehagedeltagelsen er økende og det foregår et kontinuerlig kvalitetsarbeid innen både skole og barnehage. 
Interkommunalt samarbeid om tjenesteutvikling og prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er særlige satsingsområder. 
Barnehage, skole og SFO er en viktig arena for læring, for å etablere sosiale relasjoner og for utvikling av selvfølelse og 
selvtillit. Dette er igjen grunnleggende forutsetninger for motivasjon, opplevelse av mestring og troen på egne evner til å 
gjennomføre en utdanning.  
 
Manglende utdanning er en risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet. Fullføring av videregående opplæring er et 
sentralt innsatsområde og er særlig viktig i arbeidet med å redusere sosial ulikhet i befolkningen og forebygge utenforskap. 
Påvirkningsfaktorer for fullført videregående opplæring er blant annet foreldres utdanningsnivå, trivsel, psykisk helse og 
grunnleggende ferdigheter.  Andelen som gjennomfører er økende, men vi ser en tydelig sammenheng mellom foreldres 
utdanningsnivå og barnas manglende gjennomføring av videregående opplæring.  
For å sikre et samfunnets bæreevne er det viktig å utnytte potensialet i befolkningen. Økende sysselsetting og redusert 
deltidsstillinger blant kvinner er to særlig viktige faktorer.  
 
Det er en global trend med økt forekomst og for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske 
lungesykdommer og kreft. Audnedal og Lyngdal ligger høyere enn landsgjennomsnittet på de store forebyggbare 
sykdommene innen muskel- og skjelett, hjerte/karlidelser, KOLS, overvekt/fedme og kreft. Disse er nært knyttet til 
levevaner og vi bidra til en stor belastning på tjenestene.  Lokale tall viser utfordringer knyttet til overvekt og fedme hos 
barn, unge og voksne. Utviklingen på området har over tid vært negativ og bør være gjenstand for økt fokus og 
forebygging.  
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 Samtidig ser vi en sosial ulikhet i forekomst og overlevelse knyttet til sykdom. Helsen i befolkningen varierer mellom 
ulike befolkningsgrupper; etter inntekt, utdanning, yrkesstatus, kjønn og etnisk og kulturell bakgrunn. Sosial ulikhet i 
levealder er en utfordring. 
 
Tall fra den lokale Ungdata-undersøkelsene de siste årene viser en negativ utvikling knyttet til psykisk helse hos 
ungdom. I tillegg er det en del som oppgir at de er fysisk inaktive og at de opplever en rekke helseplager. 
 
Fokus på de bakenforliggende faktorene, som arbeid, nærmiljø og utdanning er avgjørende for å lykkes med et sosialt 
bærekraftig samfunn. For å lykkes i arbeidet med å skape et aktivt og inkluderende samfunn der innbyggerne opplever 
mestring og deltagelse er det viktig å fremme de positive mestringsfaktorene, som trivsel og tilhørighet. Vi må ha mer 
fokus på å fremme helse og livskvalitet, i tillegg til å avdekke og forebygge risikofaktorer tidlig. Det er viktig at 
samfunnsplanleggingen, inkludert areal- og boligplanlegging tar inn over seg økt forekomst av levevanerelaterte 
sykdommer og en stadig aldrende befolkning.   
Komplekse utfordringer krever komplekse løsninger og gjerne mange aktører. Samarbeid med innbyggerne og 
samhandling på tvers av sektorer er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. 

Innovasjon og Samskaping 

 
Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs- innbyggerne ER kommunen. Aktive og deltagende innbyggere bidrar til 
fellesskap og identitet. Kommunen, med både organisasjonen og innbyggerne må på mange områder løse kollektive 
problemer og utfordringer i fellesskap. For å lykkes med dette er samarbeid med frivillig sektor og dialog med innbyggerne 
avgjørende. Sammen kan vi skape de gode løsningene 
 
Næringslivet i ny kommune har et bredt mangfold med hovedvekt på handel- og besøksnæring, treindustri og landbruk. 
Kommunen har en sentral geografisk plassering i regionen og i forhold til E39, noe som gir fordeler for næringsutviklingen 
med hensyn til tilgjengelighet. Kommunen har også gode havnefasiliteter, samt togstasjon. Kommunens klima og øvrige 
naturgitte forhold ligger godt til rette for landbruk. I Lyngdal og Lister har det de siste årene vært solid fremvekst av 
prosjekter innen blå næring, og det sees på muligheter for satsinger innen grønn næring.  
 
Utviklingen går stadig raskere og internasjonalisering og digitalisering er trender som påvirker nær sagt alt næringsliv i 
kommunen og regionen. Dette kan skape både muligheter og problemer for den enkelte bedrift og sektor, alt etter 
hvordan man greier å tilpasse seg, tilegne seg ny kunnskap og forholde seg til endringer. Den nye kommunen vil i årene 
fremover ha behov for kompetent og høyt kvalifiserte arbeidstakere. Tilrettelegging av arealer for tradisjonelle og nye 
typer næring, industri samt god dialog med næringslivet for å bidra til tilrettelegging av infrastruktur er viktig for å trekke 
til seg ytterligere etableringer. Videre er det viktig å se på hvordan man kan implementere bærekraftsmålene ned på 
bedrifts nivå. 
 
Innovasjon er et gjennomgående tema enten det er snakk om å etablere en effektiv organisasjon, finne nye løsninger 
for å forebygge ytterligere klimaendringer, skape nye/beholde arbeidsplasser eller nye løsninger innen 
velferdsteknologi. Den nye kommunen skal være svært åpen for innovasjon og nytenkning. 
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Klima, miljø og beredskap 

Klimaet er i endring og stiller krav om tilpasning for å håndtere hendelser som følger av mer ekstremvær. Tørke, mer 

intens nedbør, håndtering av flomsituasjoner, skred og lokalt overvann er aktuelle problemstillinger.  

For å hindre ytterligere klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et 
lavutslippssamfunn. Det krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv 
ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og 
næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Kommunene i Lister har mange energiressurser innen 
fornybar energi som vann, vind og biobrensel. Kommunen har store skogressurser. Skog i vekst og bruk av trevirke er en 
del av løsningen for å redusere mengden CO 2 i atmosfæren. 
 
Utslipp fra alle sektorer må reduseres. Ved siden av industrien er veitrafikk den største kilden til klimagassutslipp i 

Lister. Dermed må en også planlegge for å kutte utslippene fra vei. Listerpakken og bygging av ny E39 kan gi økt 

pendling, mer transport på lastebil og dermed økte utslipp. Elektrifisering av bilpark og transport er sammen med økt 

bruk av kollektivtransport, sykkel og gange viktig for å få ned klimagassutslippene. Digitalisering gir store muligheter til 

reduksjon i klimagassutslipp, blant annet ved redusert transportbehov og bedre utnyttelse av ressurser. 

Regionplan Agder 2030 har som mål at kommune skal kutte klimagassutslippene med 45% innen 2030. Regionplan Agder 
2030 og Klimaveikart Agder peker på løsninger innen alle sektorer. Energi- og klimaplan for Lister avløses av Regionplan 
Lister 2030. Arbeidet med denne er i gang og planlagt ferdigstilt i 2020. Kommuneplanarbeidet i Lyngdal sees i 
sammenheng med dette arbeidet. Det er likevel viktig at kommunen i sine egne planer synliggjør tydelige målsettinger for 
utslippskutt og hvordan kuttene skal oppnås.  
 
Kommunen har en sentral rolle som utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet for et miljø- og klimavennlig samfunn. I 

tillegg har kommunen et ansvar for en sentral rolle i arbeidet med å utvikle trygge lokalsamfunn, samfunnssikkerhet og 

beredskap.  

Kjente miljøutfordringer er spredning av uønskede planter, dyr og mikroorganismer, samt mikroplast som samles opp i 
næringskjeden og påvirker levende organismer. 

Krav om bærekraft skal ha en sentral og overordnet rolle i all kommunal planlegging. For å være sikre på at kommunen 

ivaretar dette skal konsekvensene som alternative og nye utbyggingsområder kan få for miljø, naturressurser og samfunn 

utredes. Det skal også utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for utbyggingsområder. Risikoforhold er viktige i 

vurderingen av arealenes egnethet til tiltenkt formål, eventuelt om det kan iverksettes tiltak for å ivareta sikkerheten. Alle 

beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester påvirker energiforbruk 

og utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på effektiv 

arealbruk, og på å samordne arealbruken og transportsystemet.  
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 72/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 90/2019 

 

Gjennomført kartlegging av friluftsområder i Lyngdal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommunestyre tar kartleggingen av friluftsområder i Lyngdal til etterretning. 
 
Kommunestyrets behandling av sak 72/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

 
 
Bakgrunn for saken: 
I "Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" var det satt et mål om at flest mulig kommuner i Norge skulle 
ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018. Dette ble fulgt opp i Regional plan for idrett, 
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friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 hvor Fylkestinget vedtok målet om at "Alle kommuner i Vest-Agder 
skal ha kartlagt og verdisatt sine friluftslivsområder innen 2018". 
Vest-Agder fylkeskommune inviterte alle kommuner i fylket til å sette i gang et arbeid med å kartlegge og 
verdisette friluftslivsområde i sin kommune. Arbeidet er en del av den nasjonale satsingen for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til friluftslivsinteresser. 
 
Lyngdal kommunestyre vedtok 04.02.2016 at kommunen skulle gjennomføre en kartlegging av 
friluftsområdene i tråd med den nasjonale strategien og den regionale planen.  
 
Formålet med arbeidet: 
Over 90 % av befolkningen utøver en eller annen form for friluftsliv. Dette er dermed den mest utbredte 
aktivitetsformen blant folk. For at befolkningen skal kunne drive med friluftsliv, så er det viktig med god 
tilgang på egnede arealer. Kunnskap om viktige friluftslivsområder, korridorer, grøntdrag og spesielle 
kvaliteter er derfor viktig for å kunne ivareta disse friluftslivslivsinteressene og samtidig legge til rette for 
bedre trivsel, mer fysisk aktivitet, bedre folkehelse og bokvalitet. En faglig og metodisk kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder er derfor nyttig for å styrke dokumentasjonen og kunnskapsgrunnlaget 
knyttet til friluftslivsinteressene i kommunene. 
 
Metodikk: 
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er gjort i tråd med den standardiserte metodikken i 
Miljødirektoratets veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf . Kartleggingen legger særlig 
vekt på nærturområder, grøntdrag/turdrag og grøntområder i og nær bebyggelse og tettsteder, men det 
er et mål om at hele kommunen blir vurdert. 
 
Selve kartleggingsarbeidet er gjort av Lyngdal kommune, i regi av prosjektleder fra administrasjonen med 
en arbeidsgruppe bestående av 3 personer fra administrasnoen, samt en referansegruppe på 7 personer 
fra administrasjon, idrettslag, organisasjoner. I tillegg er flere personer med spesiell interesse for friluftsliv 
trukket inn i vurderingen av spesifikke områder i Lyngdal. 
  
Medlemmer av referansegruppen har vært:  

 Torhild Hessevik Eikeland (prosjektleder) 
 Jan Seland (kultur)  
 Arne Kristensen (teknisk)  
 Jan Rune Birkeland (Kvås Idrettslag)  
 Dag Salamonsen (bonde- og småbrukarlag) 
 Anne Therese Benestvedt Bø (skogeiegerlaget) 
 Christian Landmark (Lister Friluftsråd)  

 
Arbeidsgruppen og referansegruppen har først vurdert relevant informasjon som f.eks. turkart, tidligere 
kartlegginger, lokalkunnskap osv., og deretter avgrenset arealene på et kart. Videre har de innhentet 
ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging av 
friluftslivsområdene. Områdene er så gitt en beskrivelse og en vurdering fra 1-5 innen 13 ulike 
vurderingskriterier. Dette danner grunnlaget for verdifastsettelsen for det enkelte området. 
Fylkeskommunen har bistått med digitalisering under vegs. 
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Mens det er kommunen som er prosjekteier lokalt, så er fylkeskommunen fylkeskoordinator og har 
bidradd med opplæring, veiledning, samordning og økonomisk tilskudd til gjennomføring i kommunene. 
 
Kartet under viser kartlegging og verdisetting. Vedlagt tabell viser hvordan man har kommet frem til 
verdisettingen. Det er i tillegg vedlagt flere kartutsnitt hvor detaljer kommer tydeligere frem. 
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Vurdering: 
Kartleggingen har vært på en høring fra 15.09.16 – 15.10.16. I høringsperioden hadde vi åpen kontordag 
hvor Torhild Hessevik Eikeland og Jan Seland var til stede. Meningen med høringen var å kvalitetssikre de 
dataene som var lagt inn i kartene og verdiene som var registrert. Det fremgår av vedlagte kart at det har 
blitt gjort noen revisjoner etter høringen som enda ikke er digitalisert. Noen områder ble innskrenket 
noe, mens andre ble lagt til. 
 
Skriftlige høringsutalelser kom fra Tor Odd Biktjørn og Stein Mikalsen ang. Strandeveien. Disse er vedlagt.  
 
Følgende endringer ble gjort som følge av innspill (skriftlige og muntlige): 

 Strandeveien skilt bort fra Prestneset og gitt egne verdier. 
 Område 1 ble utvidet mot Kvinesdal kommunes grense og E39 
 Område 10 beliggende i øst, i grensen til Lindesnes kommune, ble innskrenket noe 
 Område 11 mellom Rom, Kvelland og Opsalveien ble redusert slik at det ligger vest for Opsalveien 
 Området mellom Gauskås og Oftebro ble gitt større brukerfrekvens og satt opp til verdi B 

 
 
Konklusjon: 
Prosjektet har styrket kunnskapsgrunnlaget innenfor Friluftsliv i Lyngdal, og gir et godt grunnlag for videre 
planlegging av satsning på friluftsliv i form av tilrettelegging, turstier mv. 
I tillegg kan dataene benyttes i: 

• arealplanlegging og saksbehandling 
• utvelging av aktuelle områder for statlig sikring (kjøp) til friluftsformål 
• utviklingsarbeid innen friluftsliv/folkehelse 
• steds- og lokalsamfunnsutvikling 
• prioritering av tilretteleggingstiltak 
• sti- og løypeplanlegging 

 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en temakartlegging som viser status for dagens bruk 
av og egenskaper for kjente friluftslivsområder. Det er ikke en plan for fremtidig arealbruk eller 
tilrettelegging, og det ligger heller ingen juridiske bindinger i temakartet. Kartleggingen avveier ikke 
friluftsliv mot andre interesser eller ta hensyn til eiendomsgrenser eller planmessige forhold. 
Kartleggingen skal kun fokusere på friluftsliv. 
 
Temadatasettet eies og forvaltes av kommunen, og gjøres tilgjengelige for allmennheten, planleggere, 
offentlige instanser m.fl. som et søkbart temakart på Miljødirektoratet sin kartløsning www.naturbase.no 
og eventuelt på kommunens egen innsynsløsning.  
 
Kommunestyret anbefales å ta Friluftskartelggingen til etteretning. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Gjennomført kartlegging av friluftsområder i Lyngdal 
2 Kart med justerte og nye områder etter høring 
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3 Kartusnitt med justerte og nye områder etter høring 
4 Høringsuttalelse Stein Mikalsen 
5 Høringsuttalelse Tor Odd Biktjørn 
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Intern id/
kartreferanse

ID Kommunenr Årstall Eier Områdenavn

1 Kvås vest
2 Dydland/Standhei/Morsfjell
3 Gusa/Hepte/Ørneknipen

4
Løland/Undeland

5 Kvås øst/Skofteland
6 Kvåsfossen
7 Kvåsrunden

8
Lygna fra Vemestad bru til

Presthølen
9 Strømsnes/ Møskedal

10
Bronehei, Lyngdal øst

11
Kvelland, Risbakken, Bjodland

12
Høyland, Nenningsland

13 Hunsfossen/Åtland
14 Skoland/Høgeheia
15 Homsknipen/Kaldåsknipen

16
Skrelia

17
Asperøyna/Solsgård/Meland

18 Årnesheia

19

Strandeveien/Bringsjordneset/P
restneset

20
Kvaviksanden

21 Bruseland/Spinderåsen
22 Kollevoll

23
Gauksås/Oftebro

24 Kinnungsland/Støle

25
Kongeveien/Auglandsvann

26 Øygardsvann/Fokvelland
27 Åveslandrunden/Månen
28 Lekeområde sentrum

29
Rosfjordsanden, Hammeren

30 Fleselandsheia
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31
Austad

32 Dale/Knuden/Saudland

33
Bjødnesodden/Naudøyna/Midtf

jordsøyan
34 Ramsjord

35
Epledal

36 Førøya

37
Vedefjellet/Skuldra

38 Bærøy

39
Hausvik kystfort

40
Kjøpsøy/Sutnøy

41
Korshavn/Vakthusheia

42
Sælør

43 Breiva
44 Strandeveien
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Områdetype Områdebeskrivelse
Bruker-

frekvens

Regionale og
nasjonale
brukere

Opplevelses
kvaliteter

TU Turterreng, fiskevann,
naturreservat

1 2 3
TM Topptur, utsikt, ski 3 2 3
TM Utsikt, topptur, sykkel 3 2 3

TM Fiskevann, leirsted, kafe, skog 2 2 2

TU Turterreng, vann, 4 3 5
UO Laksesenter, Kvåsfossen 4 4 4
NT rundtur, fottur/lysløype 3 2 4

SS Lakseelv, stedsidentitet,
historisk viktig, padling

3 5 3

NT Turterreng/fottur 2 1 3

TU Turterreng, fottur, fiskevann 2 3 1

TU Turterreng, sykkel 3 2 3

NT Turterreng, fiskevann 4 2 2

UO Badeplass, blankskurt fjell 2 2 3
TU Turterreng, topptur 1 1 3
TM Turterreng, topptur 4 2 4

UO
Turterreng, utsiktspunkt,

bading, lett tilgjengelig, lav
terskel

5 4 5

TU Turterreng, utsikt,
kulturminner

2 1 4

NT Turterreng, utsikt 3 1 3

NT
Lett turterreng langs Lygna,

sykkel. Sentrumsnært. Bading 5 2 4

UO Badestrand, sandvolley,
skøyte,

5 4 4

NT Turterreng, badeplass 2 1 3
NT Turterreng, topptur 3 3 3

NT Turterreng, skogsbilvei, sti,
trim

4 1 2

TU Turterreng/topptur/ridning 3 1 3

TM Turterreng, kulturminner,
bading

4 3 4

TU Turterreng, fiskevann 2 1 3
NT Nærtur, skog, utsikt, sykkel 4 2 3
LR Skileik, nærmiljøanlegg 3 1 2

UO
Badestrand, sandvolley,

strandpromenade, klatring,
kulturminner

5 4 4

TU Turterreng 3 1 3
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NT Nærtur, skog, utsikt,
kulturminner, geocatch

4 2 3

TU Turterreng 3 1 3

SS Skjærgård, brygge, fiske 2 3 4

TU Turterreng, fiske 3 1 3

UO
Badestrand, sandvolleyball,

teltplass, grill, toalett, brygge 4 3 4

SS Skjærgård, brygge, fiske 2 3 4

NT Turterreng, geocatch,
kulturminne

4 2 3

SS Brygge, grill, toalett, fiske 4 3 3

UO Turterreng, krigsminner, fiske,
grillplass

4 4 4

SS Brygge, grill, toalett, fiske,
strand, turområde

4 4 4

UO
Kulturmiljø, kulturminner,
utsiktspunkt, brygge, fiske,

uthavn
3 5 4

SS
Kulturmiljø, kulturminner,

brygge, fiske, dykking,
overnatting, uthavn,

2 3 5

LR Badeplass 4 4 3
NT Turvei 3 1 4

91



92



93



94



95



96



Symbol
verdi

Funksjon Egnethet
Tilrette-
legging

Kunnskaps
verdier

Verdi

1 1 2 1 C
2 2 3 2 B
3 1 3 3 B

1 1 4 4 B

4 3 3 3 A
4 4 5 5 5 A
1 3 3 4 B

5 3 5 2 A

1 1 2 1 C

1 3 2 3 2 C

1 1 3 1 B

1 1 2 1 B

1 2 4 2 C
1 1 2 1 C
3 3 2 3 A

4 3 4 4 A

2 1 3 1 4 C

1 1 2 1 C

2 3 3 3 A

3 3 5 4 A

1 2 3 1 C
1 2 3 3 B

1 2 2 1 B

1 2 3 1 C

4 3 3 4 A

1 2 2 1 C
2 3 3 4 B
2 2 4 4 B

2 3 5 5 A

1 2 2 1 C
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1 2 3 3 3 B

1 2 2 1 C

1 2 3 2 C

1 2 2 1 C

1 3 5 5 A

1 1 2 2 C

3 2 2 3 3 B

1 3 4 4 B

4 3 4 5 5 A

1 3 4 4 A

4 3 4 3 4 A

5 2 4 2 4 A

2 3 4 3 1 B
3 4 4 3 B
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Verdibegrunnelse
Nøyaktigh
etsklasse

Eier Opphav

Begrunnet i Undeland Misjonsgård

Viktig område i Audnedal. Karakter
og verdisetting er gjort identisk med

Audnedal og baserer seg på tilgang til
området fra Aundedal kommune.

Sørnorsk laksesenter, Kvåsfossen

Disse verdiene er samkjørt med
Lindesnes kommune

Høy brukerfrekvens grunnet nærhet
til boligfelt.

Omårdet har kvaliteter, men brukes
lite.
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Informasjon_SOSI
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Områdetype Verdi
NT Nærturterreng A Svært viktig friluftslivsområde
LR Leke- og rekreasjonsområde B Viktig friluftslivsområde
GK Grønnkorridor C Registrert friluftslivsområde
MA Marka D Ikke klassifisert friluftslivsområde
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
KL Jordbrukslandskap
UO Utfartsområde
TM Store turområder med tilrettelegging
TU Store turområder uten tilrettelegging
SK Særlig kvalitetsområde
AF Andre friluftslivsområder
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Valg Se veilder for forklaring
1
2
3
4
5
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- Alle kollonner i arket Egenskaper med sort uthevet tekst må være utfylt for at
leveransen skal bli godkjent.
- Klikk kollonneoverskrifter i arket Egenskaper for mer informasjon.
- Tekst i kursiv i dette arket er SOSI-realisering

Veileder

ID

...IDLOKAL

Kommunen
r

..KOMM

Årstall

..DATAFANGSTDA
TO

Områdenavn

..OMRÅDENAVN

Områdetype

..FRITYPE

Områdebesk
rivelse

IKKE FYLL INN DATA HER - Bruk Fanen Egenskaper!
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Bruker-frekvens

...BRUKERFREKVENS

Regionale og
nasjonale
brukere

...REGIONALE_NA
SJONALE_BRUKER

E

Opplevelsesk
valiteter

...OPPLEVELSESKV
ALITETER

Symbolverdi

...SYMBOLVERDI

Funksjon

...FUNKSJON

Egnethet

...EGNETHET
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Tilrette-
legging

...FRIOMRÅDETTI
LRETTELEGGING

Kunnskapsve
rdier

...KUNNSKAPSVE
RDIER

Lydmiljø

...LYDMILJØ

Inngrep

...INNGREP

Utstrekning

...UTSTREKNING

Tilgjengeligh
et

...TILGJENGELIGH
ET

Potensiell
bruk

...POTENSIELLBRU
K
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Verdi

..FRIVERDI

Verdibegrun
nelse

Nøyaktighets
klasse

..NØYAKTIGHETS
KLASSE

Eier

..GEODATAEIER

Opphav

..FRILUFTOPPHAV

Informasjon
_SOSI (maks

100 tegn)

..INFORMASJON
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Fra: Stein Mikalsen (steinmikalsen@yahoo.no)
Sendt: 27.09.2019 10:17:12
Til: post@lyngdal.kommune.no
Kopi: 

Emne: temakart/friluftsliv
Vedlegg: 3_Allmennhetens ferdselsrett på private veger.pdf
Hei
Ja, så er vi i gang en gang til. Vil i første omgang spørre kommunen om hvorfor i all verden de ikke har overholdt
sin intensjon ved siste jordskifterett?
Jeg skjønner at det er et kart som skal lages over turveier og lignende, men var det ikke litt lurt å fikse opp i det
gamle før man begynte med noe nytt?
Den delen av Strandeveien som passerer vår eiendom er en del av vårt gårdstun og jeg vil be kommunen ta en titt
på dette problemet, med hensyn til offentlig ferdsel. ( se vedlegg ).
Vi vil sette stor pris på om kommunen, nå, etter så mange år etter jordskifte, endelig kom med et initiativ til et
samarbeid om å løse denne floken til det beste for oss alle.
 
Mvh. Leiv og Stein Mikalsen
97172903
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
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Fra: Tor Odd Biktjørn (torodd76@hotmail.com)
Sendt: 26.09.2019 19:59:28
Til: post@lyngdal.kommune.no
Kopi: Jan Seland; Torhild Hessevik Eikeland

Emne: Innspill til temakart for friluftsliv
Vedlegg: 
Hei, 

Viser til høring om temakart for friluftsliv. 

I en samtale med Jan Seland, ble jeg informert om at punkt 20 i kartet inkluderer Prestneset, Bringsjordneset
og Strandeveien. Disse har nå en samlet verdi på karakter A, noe som jeg mener ikke passer til Strandeveien.
Den burde få en lavere verdi da den er mye mindre brukt enn Prestneset og Bringsjordneset.

I tillegg, falt det i 2011 dom i en jordskiftesak (som Lyngdal kommune var også part i) om Strandeveien, som
er tinglyst i grunnboken for min eiendom (Gnr. 167, Bnr. 12). Dommen slår fast at dette er en privat vei, der
ferdsel fra andre må skje etter regler om fri ferdsel; allemannsretten. I dommen står det:

"9 Forutsetningene for at veien blir turvei, er at det offentlige gir tilskudd til opprusting av veien som
kompensasjon for at veien blir turvei (...)".

Videre fastsettes det:

"11 Forhandlingene etter punkt 9 skal være avsluttet ett år etter at denne sak trer i kraft. Tilskuddet forfaller
til betaling seinest ett og ett halvt år fra denne sak trer i kraft".

Derimot ble ingen av punktene fulgt opp av Kommunen, og Strandeveien ble aldri en turvei. 

Med vennlig hilsen
Tor Odd Biktjørn
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 Arkivreferanse: 2019/85-1 
 Arkivkode: D00/&01 
 Saksbehandler: Jan Seland 
 Adm.enhet: Kultur 
 Dato: 18.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for kultur og 
samskaping 

28.11.2019 2/2019 

Kommunestyret 12.12.2019 74/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 91/2019 

   

 

Avtale om bruk av Byremohallen fra 01.01.2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Utvalg for kultur og samskaping tar forslag til avtale mellom Lyngdal kommune og Byremo kulturbygg AS 
til orientering og oversender saken til Lyngdal kommunestyre for endelig vedtak. 
 
 
Utvalg for kultur og samskapings behandling av sak 2/2019 i møte den 28.11.2019: 
 
 
Utvalg for kultur og samskapings Behandling 28.11.2019: 
Følgende forslag ble fremmet: 
Utvalg for kultur og samskaping tar forslag til avtale mellom Lyngdal kommune og Byremo kulturbygg AS 
til orientering og oversender saken til Lyngdal kommunestyre for endelig vedtak. 
  

SAKSFRAMLEGG

132



2

Avstemming: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Utvalg for kultur og samskapings Vedtak 28.11.2019: 
Utvalg for kultur og samskaping tar forslag til avtale mellom Lyngdal kommune og Byremo kulturbygg AS 
til orientering og oversender saken til Lyngdal kommunestyre for endelig vedtak. 
 
 

 

Kommunestyrets behandling av sak 74/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Byremohallen er i privat eie og driftes av selskapet Byremo kulturbygg AS.  Audnedal kommune har per i 
dag avtale med Byremo kulturbygg AS som regulerer kommunens tilgang til hallen samt kompensasjon 
for denne bruken.  Eksisterende avtale mellom Audnedal kommune og Byremo kulturbygg AS går ut ved 
årsskiftet, og det er den nye kommunen som må inngå ny avtale. Det er utarbeidet forslag til ny avtale 
mellom partene som skal gjelde fra nyttår.  
Innholdet i den nye avtalen er en videreføring av eksisterende avtale, og løper frem til 30.6.2029.  
Byremo barneskole og Byremo ungdomsskole har egne avtaler med Byremo kulturbygg AS.  
Utkastet til ny avtale er akseptert av Byremo kulturbygg AS, og forslaget legges nå frem for utvalg for 
kultur og samskaping som innstiller til Lyngdal kommunestyre. Kommunestyret fatter endelig vedtak. 
 
Vurdering: 
Forslag til avtale er akseptert av både nye Lyngdal kommune og styret for Byremo kulturbygg AS: 
 
 
Konklusjon: 
Forslag til avtale skal endelig behandles av Lyngdal kommunestyre. 
 
 
Vedlegg: 

1 Utkast til avtale 
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Avtale mellom Byremo Kulturbygg A/S og Lyngdal kommune 
 
1. Lyngdal Kommune bidrar med kr 300.000 i årlig tilskudd til drift av Byremo kulturbygg. 
Virkningstidspunkt 01.01.2020. Forfall er 3l.januar hvert år og beløpet reguleres ifølge 
konsumprisindeksen. Første regulering pr. 01.01.2021. 
 
2. Lyngdal Kommune kan benytte hallen til arrangementer i kommunal regi på dag og 
kveldstid vederlagsfritt under forutsetning at der er ledig tid og at det avtales med 
daglig leder for Byremo Kulturbygg A/S. Lyngdal kommune/skolene i kommunen 
kan ikke drive med framleie av hallen, men kan avtale innbyrdes bytte med Byremo 
videregående skole og benytte den tid som kommunens idrettslag ikke benytter seg av. 
Dersom Lyngdal kommunes/skolenes bruk og arrangement vil medføre ekstra renhold 
må bruk/arrangement varsles daglig leder minimum 1 uke i forkant. Lyngdal 
kommune/skolene vil bli belastet for ekstra kostnader ved renhold etter gjeldende 
satser. 
 
3. Byremo Ungdomsskole kan bruke hallen utover de 15 timene som er avtalt når der er 
ledig kapasitet vederlagsfritt. Dette gjelder i perioden 15.september til 1. mai. Jfr. også 
pkt. 2 om innbyrdes bytte med Byremo videregående skole. 
 
4. Byremo Barneskole kan bruke hallen vederlagsfritt når der er ledig kapasitet i 
perioden 15.september til 1.mai. Jfr. også pkt. om innbyrdes bytte med Byremo 
videregående skole. 
 
5. All bruk av Byremo Kulturbygg utover faste avtalte tider skal avtales særskilt og skriftlig 
med daglig leder for AS Byremo Kulturbygg.  
 
6. Ved arrangement i kommunal regi må Lyngdal Kommune/skolene stille med 
arrangør-ansvarlig som har gjennomgått nødvendig opplæring i bruk av hallen 
 
7. Leieavtalen innbefatter ikke tilrigging av utstyr. 
 
8. Parkering: 
Lyngdal kommune har ansvaret for brøyting og strøing av parkeringsplassene til 
Byremo kulturbygg A/S. Som motytelse kan Lyngdal kommune disponere merkede 
parkeringsplasser på dagtid. Lyngdal kommune har ansvaret for merking og skilting 
av parkeringsplassene. 
 
9. Avtalen løper fram til 30.06.2029 og skal senest fornyes innen 01.01.2029. Byremo 
kulturbygg A/S har ansvaret for at avtalen blir tatt opp til fornyet behandling slik at 
eventuell ny avtale kan inngås før 01.07.2029. 
 

 

Denne avtalen er skrevet i 2 eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt eksemplar
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 Arkivreferanse: 2019/97-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 26.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 75/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 92/2019 

   

 

Konsesjonskraft IKS - endring av selskapsavtale fra 01.01.2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune vedtar ny selskapsavtale Konsesjonskraft IKS gjeldende fra 1.1.2020.   
  
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 75/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Endring av kommunestruktur medfører at selskapsavtalen for Konsesjonskraft IKS må endres. 

SAKSFRAMLEGG
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Representantskapet har i møte 13. juni 2019 vedtatt en revidert selskapsavtale som er oversendt alle 
deltakerkommuner for endelig behandling. 
 
 Ny selskapsavtale er oppdatert med nye eiere og nye eierandeler.  
 
I oversendelsesbrevet til kommunen fra Konsesjonskraft IKS redegjøres det for at endringene i 
selskapsavtalen er av utelukkende formell karakter for å få oppdatert deltakernavn,  
organisasjonsnummer og eierdeler i selskapet. Disse endringene må vedtas av alle deltakere jf. IKS-lova § 
4 og selskapsavtalen § 16, andre ledd. 
 
I den vedlagte særutskriften fra møtet i representantskapet den 13.6.2019 gjøres det rede for de aktuelle 
endringene.  
 
Den reviderte selskapsavtalen erstatter selskapsavtalen fra 2014 og trer i kraft fra det tidspunkt alle 
nødvendige vedtak er gjort, men tidligst 1.1.2020.  
 
Vurdering: 
I forbindelse med endringer i kommune- og fylkesstrukturen bør det foretas endringer i selskapsavtalen 
forut for 1.1.2020. Alle medlemskommunene skal ha ny avtale til behandling og det er ønskelig at det ikke 
gjøres ytterligere justeringer i forslaget fra enkeltkommunene da dette vil utløse ny behandling i alle 
kommuner.    
 
Konklusjon: 
Forslaget til ny selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS vedtas 
 
Vedlegg: 

1 Selskapsavtale Konsesjonskraft IKS 
2 Særutskrift - representantskapets behandling av revidering av selskapsavtale Konsesjonskraft IKS 
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Konsesjonskraft IKS – selskapsavtale 2020 – 2029  1 

 

 

 

Selskapsavtale  
 

 
§ 1 – Firma  
Konsesjonskraft er eit interkommunalt selskap med firmanamn:  

 Konsesjonskraft IKS 

Selskapet er skipa med heimel i lov om interkommunale selskap, lov av 29.1.1999, nr. 6.  

Selskapsavtalen gjeld i tillegg til lov om interkommunale selskap, og erstattar tidlegare selskapsavtale 
datert 3.9.2014.  

§ 2 – Deltakarar i selskapet 
Agder fylkeskommune   921 707 134 
Arendal kommune   940 493 021 
Birkenes kommune   964 965 870 
Bygland kommune   964 966 397 
Bykle kommune   958 814 968 
Evje og Hornnes kommune  964 966 109 
Flekkefjord kommune  964 967 369 
Froland kommune   964 439 045 
Grimstad kommune   864 964 702 
Hægebostad kommune  964 963 916  
Iveland kommune   864 966 012 
Kristiansand kommune  820 852 982  
Kvinesdal kommune  964 964 076 
Lindesnes kommune  921 060 440 
Lyngdal kommune  922 421 498 
Sirdal kommune  964 964 165  
Valle kommune   964 966 575 
Vennesla kommune  936 846 777 
Åmli kommune    864 965 962 
Åseral kommune  964 966 842 
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Deltakarane i selskapet overlet til Konsesjonskraft IKS uttak og omsetning av all konsesjonskraft den 
enkelte deltakar disponerer til ei kvar tid.  

Avtalane kommunane i Vest-Agder har med Eramet blir fullt ut akseptert fram til utløp, høvesvis 
31.12.2022 for Kvinesdal og 30.6.2024 for Sirdal og Vest-Agder fylkeskommune.  

§ 3 – Føremålet med selskapet 
Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft.  

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, gjennom å ta i 
mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom forvaltinga av konsesjonskraftrettane 
og delta i verksemd som har naturleg samanheng med dette.  

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentlegheit i alt arbeid.  

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordninga som ein 
kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre deltakarane 
påreknelege og gode inntekter.  

§ 4 – Selskapet sitt hovudkontor 
Selskapet har hovudkontor i Valle kommune.  
 
Adresse 4747 Valle 
 

§ 5 – Representantskapet 
Representantskapet er øvste organet i selskapet og deltakarane utøver sitt mynde i selskapet 
gjennom dette. Representantar og vararepresentantar blir valde av dei respektive kommunestyra og 
fylkestinget for fire år av gongen. Funksjonstida fylgjer den kommunale valperioden.  

Representantskapet har 21 faste representantar, fordelt med 2 representant frå fylkeskommunen  og 
1 representant frå kvar kommune. Det skal oppnemnast like mange vararepresentantar.  

Representantane har fylgjande stemmefordeling: 1 GWh konsesjonskraft rekna etter alminnelege 
avrundingsreglar svarer til 1 stemme, men likevel slik at alle deltakarane har minst 1 stemme. 
Stemmene blir berekna etter volumtala per 1. januar kvart år. Representantane frå fylkeskommunen 
stemmer i fellesskap for det tal på stemmer fylkeskommunen har.  

Om inhabilitet for representantar og vararepresentantar gjeld reglane i kommunelova § 40 nr. 3.  

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når han finn det påkravt, eller når styret vedtek at det 
skal innkallast til slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært representantskapsmøte i året. Møtet 
skal haldast innan utgongen av juni månad. Innkallinga skal sendast ut med minst 2 - to vekers varsel. 
Dersom leiaren i representantskapet eller styret finn det naudsynt, kan representantskapet innkallast 
med kortare varsel. 

Innkalling med saksdokument skal sendast til vararepresentantane i representantskapet. 
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Leiaren leiar representantskapet sine møte. Dersom leiaren har forfall, vert møtet leia av nestleiaren. 
Er ingen av desse til stades vert møteleiaren vald av dei representantane som er til stades ved vanleg 
fleirtall. Står stemmene likt, skjer valet ved loddtrekking. 

Representantskapet er vedtaksført når minst halvdelen av medlemene er til stades og desse 
representerer minst 2/3 av stemmene. Eit vedtak er gyldig når det er gjort med fleirtalet av 
stemmene i eit vedtaksført representantskap. Ved likt stemmetal er leiaren si stemme avgjerande. 
Det same gjeld dersom møtet vert leia av nestleiaren eller ein vald representant. Desse 
avstemmingsreglane gjeld og ved tilsetjingar. 

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar, i tillegg til styre, revisor og valnemnd.    
 
Representantskapet sine oppgåver er elles: 

1. Vedtake styreinstruks. 
2. Godkjenne instruks for dagleg leiar. 
3. Vedtake strategiplan etter framlegg frå styre 
4. Vedtake finansreglement 
5. Vedtake økonomiplan og budsjett etter framlegg frå styret. 
6. Godkjenne rekneskapen og handsame årsmelding. 
7. Fastsette godtgjering til styremedlemene og representantskapets medlemer. 
8. Handsame andre saker som styret legg fram for det.  

§ 6 – Styret 
Konsesjonskraft IKS vert leia av eit styre på 7 medlemer med like mange varamedlemer i rekkefylgje. 
Medlemmene er valde av representantskapet for den kommunale valperioden, av desse 4 medlemer 
med varamedlemer etter framlegg frå kraftutbyggingskommunane og 3 medlemer med 
varamedlemer etter framlegg frå fylkeskommunen. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. 
 
Leiaren i representantskapet har møte- og talerett i styremøta.  

Om inhabilitet for medlemene og varamedlemene i styret gjeld reglane i kommunelova § 40. 
 
Styreleiaren innkallar til møte når han finner det påkravd eller når minst tre av styremedlemene krev 
at det skal innkallast til slikt møte. Innkallinga skal sendast ut skriftleg med minst 1 - ei vekes varsel. 
Dersom styreleiaren finn det naudsynt, kan styret innkallast med kortare varsel. Innkallinga med 
saksdokument skal sendast til varamedlemene i styret. 
 
Dersom leiaren har forfall, vert styremøtet leia av nestleiaren. Er ingen av desse tilstades, vert 
møteleiaren vald av dei styremedlemene som er til stades ved vanleg fleirtal. Ved likt stemmetal, 
skjer valet ved loddtrekking. 
 
Styret er vedtaksført når minst fire av medlemene eller deira varamedlemer er til stades. 
 
Når ikkje anna er fastsett i selskapsavtalen, er eit vedtak gyldig når det er gjort med halvdelen av dei 
medlemmene som er til stades. Ved stemmelikskap er leiarens stemme avgjerande. Det same gjeld 
dersom møtet vert leia av nestleiaren eller eit vald medlem. Desse avstemmingsreglane gjeld og ved 
val og tilsetjingar. 
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§ 7 – Styret sine oppgåver 
Styret skal:  

 Sjå til at Konsesjonskraft IKS vert styrt og forvalta i samsvar med selskapsavtalen, instruksar 
og vedtak. 

 Tilsette dagleg leiar. 
 Legge fylgjande fram for representantskapet:  

- Styreinstruks. 
- Instruks for dagleg leiar. 
- Strategiplan  
- Økonomiplan og budsjett. 
- Rekneskap og årsmelding. 

 Gjennomføre fordeling av selskapet sine midlar i samsvar med § 14. 
 Inngå kontraktar innafor ramma av dei vedtaka representantskapet har gjort. 
 Vedtake og vedlikehalde risikostrategien.  
 Vedtake og vedlikehalde beredskapsplanen. 
 Vedtake eventuell deltaking i andre selskap. 
 Utøve mynde som ikkje ligg til representantskapet. 

 
Det skal førast protokoll frå styremøta. 

§ 8 – Valnemnd til styret 
Valnemnda skal bestå av tre medlemmer, og blir valt  av representantskapet på møtet i juni i kvart 
kommunevalår. Valnemnda har som oppgåve å fremje forslag for representantskapet i desember 
same år på nytt styre etter valet.  
 
Valnemnda vel sin eigen leiar.  
 
Funksjonstida er over når nytt styre er valt.    

§ 9 – Dagleg leiar 
Konsesjonskraft IKS skal ha ein dagleg leiar som står for den daglege leiinga av selskapet og som skal 
følgje dei retningsliner og pålegg som styret gjev. 
 
Instruks for dagleg leiar skal utarbeidast av styret, jfr. § 7. 

§ 10 – Forvaltning  
Styret er ansvarleg for at den delen av kapitalen som representantskapet vedtek ikkje å utbetale til 
deltakarane, jfr. §§ 14 og 15, gjev ei tilfredsstillande renteavkastning, samstundes som naudsynt 
kapital må kunne stillast til rådvelde på kort varsel. Konsesjonskraft IKS sin kapital elles blir å plassere 
på renteberande konto i bank, i pante- og/eller ihendehavarobligasjonar, i aksjar eller aksjefond, i 
fast eigedom eller på annan måte mot tilfredsstillande tryggleik. Dette skjer i medhald av 
finansreglement vedteke av representantskapet.  
 
Årsmelding og rekneskap skal handsamast ferdig av representantskapet innan utgongen av juni 
månad, og sendast deltakarane i selskapet for handsaming. 
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§ 11 – Innskott frå deltakarane  
Deltakarane skal ikkje gjere innskott i selskapet. 
 
Ikkje utbetalte inntekter inkl. renteavkastning, skal til ei kvar tid forvaltast av styret for eventuell 
seinare utbetaling til dei einskilde kommunane/fylkeskommunen, jfr. § 10. 

§ 12 – Eigardel og ansvarsdel 
Eigardel per 1. januar 2019 er fylgjande:  
 
Agder fylkeskommune 56,45 
Bykle  10,25 
Åseral 4,46 
Valle 4,35 
Kvinesdal 3,60 
Vennesla 3,27 
Bygland 3,25 
Froland 2,40 
Sirdal  2,20 
Lindesnes 1,94 
Åmli  1,86 
Iveland  1,68 
Flekkefjord 1,33 
Arendal 0,97 
Grimstad 0,79 
Evje og Hornnes 0,39 
Birkenes 0,37 
Lyngdal 0,35 
Kristiansand 0,06 
Hægebostad 0,02 

 100,00 
Ansvarsdelen er lik eigardelen.  

Dersom det oppstår endring  for ein eller fleire deltakarar på minst 10 % av opphavleg eigardel og 
denne endringa utgjer minst 2 prosentpoeng, skal styret ta initiativ til å få endre selskapsavtalen 
gjennom ny handsaming hos alle deltakarane.  

§ 13 – Kapital og avkastning  
Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av konsesjonskraft og 
avkastning av kapitalen. 

§ 14 – Fordeling av selskapet sine midlar   
Dei midlane som vert tilførde Konsesjonskraft IKS, skal fordelast i samsvar med denne paragrafen.   
  
For Aust-Agder gjeld fylgjande fordeling: 
 

- For alle kommunane utanom Bykle og Valle gjeld: 
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o Konsesjonskraftkommunane skal tildelast inntekter tilsvarande alminneleg forsyning 
tillagt inntil 10 GWh 

 
- For kommunane Bykle og Valle gjeld: 

o Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innanfor det som til kvar tid er 
forbruket til alminneleg forsyning. 

o Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande: 
 Fylkeskommunen 90% 
 Kommunen 10% 

 
For Vest-Agder gjeld fylgjande fordeling:  
 

- For alle kommunane i Vest-Agder gjeld:  
o Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innafor det som til kvar tid er 

forbruket til alminneleg forsyning. 
o Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande: 

 Fylkeskommunen 95% 
 Kommunen 5% 

§ 15 – Utgifter til administrasjonen 
Utgiftene til administrasjon vert dekt av Konsesjonskraft IKS sine inntekter og avkastning. Styret 
fastset løn til dagleg leiar.  
 
Utgifter til administrasjon av Konsesjonskraft IKS skal fordelast høvesvis på 
kommunane/fylkeskommunen etter storleiken på konsesjonskraftinntektene det einskilde året. 

§ 16 – Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen skal vedtakast i kommunestyre og fylkesting av alle deltakarane. 
 
Endringar i selskapsavtalen som gjeld endringar som nemnt i lov om interkommunale selskap § 4, 
tredje ledd, må vedtakast av kommunestyre og fylkesting. Dette gjeld:  

 
1. Selskapet sitt føretaksnamn 
2. Deltakarar i selskapet 
3. Formålet til selskapet 
4. Kommunen der selskapet har sitt hovudkontor 
5. Tal på styremedlemmer 
6. Deltakarane si innskotsplikt og plikt til å gjere andre ytingar overfor selskapet  
7. Den enkelte deltakar sin eigardel i selskapet og den enkelte deltakar sin ansvarsdel i 

selskapet dersom denne avvik frå eigardelen.  
8. Tal på representantar i representantskapet og kor mange medlemmer den enkelte deltakar 

oppnemner  
9. anna som etter lov skal fastsettast i selskapsavtalen 

 
Andre endringar kan gjerast med minst 2/3 av stemmene i eit vedtaksført representantskap. 

§ 17 – Voldgift  
Ein tvist mellom partane om denne kontrakten skal avgjerast med voldgift etter Lov om voldgift av 
14. mai 2004 nr. 25, med mindre ein av partane krev avgjerd ved dei ordinære domstolane.  

142



Konsesjonskraft IKS – selskapsavtale 2020 – 2029  7 

Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, kvar av partane vel eitt medlem. Voldgiftsretten sin 
leiar skal vere jurist i dømmande stilling, og blir valt av dei partane valde medlemmer i fellesskap.  

§ 18 – Andre reglar 
Selskapsavtalen erstattar selskapsavtalen frå 2014 og trer i kraft frå det tidspunkt alle nødvendige 
vedtak er gjort.  
 
Det er deltakarane sin intensjon å reforhandle avtalen innan 1.7.2024. 

 
Avtalen gjeld til og med 31.12.2029. 
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............  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dato  Agder fylkeskommune    
 
 
………….. …………………………………………..…………….………………………………………………………………………… 
Dato  Arendal kommune      
 
 
………….. ………………………………………….……………….………………………………………………………………………. 
Dato  Birkenes kommune      
 
 
………….. …………………………………………..……………….……………………………………………………………………… 
Dato  Bygland kommune    
 
 
………….. ………………………………………….……………………..…………………………………….............................. 
Dato  Bykle kommune     
 
 
………….. …………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
Dato  Evje og Hornnes kommune     
 
 
…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dato  Flekkefjord kommune    
 
 
………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dato  Froland kommune      
 
 
………….. …………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
Dato  Grimstad kommune   
   
 
…………... …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Dato  Hægebostad kommune 
 
 
………….. …………………………………………..……........................................………………………………………….. 
Dato  Iveland kommune   
 
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dato  Kristiansand kommune     
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………….. ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
Dato  Kvinesdal kommune     
 
 
………….. ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
Dato  Lindesnes kommune 
 
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Dato  Lyngdal kommune     
 
 
………….. ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
Dato  Sirdal kommune 
 
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Dato  Valle kommune  
 
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Dato  Vennesla kommune     
 
 
………….. ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
Dato  Åmli kommune 
 
 
………….. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Dato  Åseral kommune  
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Saksmappenr:2019/2 -1 

Arkiv:  

Sakshandsamar: Anne Liv Lidtveit 

  

 

Saksframlegg 

Konsesjonskraft IKS 

 

  

Saksnummer Utval Møtedato 

14/19 KIKS - Styret 15.05.2019 

4/19 KIKS - Representantskapet 13.06.2019 

 

 

Revidering av selskapsavtale grunna kommune- og 

fylkessamanslåing 

 

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 13.06.2019  

 

 

Tilrådinga til vedtak blei samrøystes vedtatt.   

  

Framlegg frå Bjørn Ropstad om ein protokolltilførsel knytt til selskapsavtalen § 14, og 

arbeidet med den i neste revisjonsrunde av selskapsavtalen (i 2020). 

  

Framlegget om protokolltilførsel blei samrøystes godtatt, og fylgjande innført i protokollen:   

  

Representantskapet i KIKS ber Agder fylkeskommune ta initiativet til å nedsette eit utval 

som består av to personar frå fylkeskommunen og to personar frå kommunen til å sjå 

nærmare på § 14 i selskapsavtalen. Det er viktig at det nå blir ei tilpassing til at vi har blitt 

eitt Agder. Arbeidet startar så fort som muleg.  

  

  

 

 

Vedtak: 

Revidert selskapsavtale blir vedtatt, og blir oversendt kommunestyra og fylkestinget for 

behandling. 

 

 

 

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 15.05.2019  

 

 

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.  
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Vedtak:  

Revidert selskapsavtale blir vedtatt, og blir oversendt kommunestyra og fylkestinget for 

behandling. 

 

 

 

 

Dagleg leiar tilrår: 
 

Revidert selskapsavtale blir vedtatt, og blir oversendt kommunestyra og fylkestinget for 

behandling.  

 

 

 

Saksutgreiing: 
 

1. Bakgrunn for saka 

Vi har mottatt brev frå Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune om behov for å endre 

selskapsavtalen som fylgje av endringane i kommune- og fylkesstrukturen.  

 

 

2. Saksopplysningar 

I representantskapsmøtet før jol 2018, vedtok representantskapet i sak 11/18 at ein utset 

revidering av selskapsavtalen til etter avlagt rekneskap 2019. Bakgrunnen for dette vedtaket 

var at det i nåverande selskapsavtale står at avtalen i alle tilfelle skal reviderast etter avlagt 

rekneskap 2018. Ein såg det som lite formålstenleg å gjere ein revisjon i 2019, for deretter å 

måtte revidere på nytt når alle kommune- og fylkessamanslåingar var gjennomført i 2020.  

 

I ettertid av dette vedtaket har begge fylkeskommunane bede om at selskapsavtalen kjem til 

behandling i fylkestinget for Agder fylkeskommune før årsslutt. Styret har derfor lagt opp til 

ei mindre revidering av selskapsavtalen nå, der ein gjennomfører reint formelle endringar 

som namn, organisasjonsnr. og eigardel.   

 

Fordi dette er endringar som etter IKS-lova § 4 og selskapsavtalen § 16, andre ledd, er av ein 

slik karakter at dei må vedtakast av kommunestyre og fylkesting, blir selskapsavtalen sendt 

vidare til kommunane og fylkeskommunen for endeleg behandling der.  

 

3. Vurdering 

I det fylgjande vil selskapsavtalen gåast gjennom per paragraf, og endringar vil bli 

kommentert.  

- § 1 – Firma  

Den reviderte selskapsavtalen vil erstatte den eksisterande selskapsavtalen når den blir 

vedtatt, har derfor endra siste ledd til å nå lyde «(…) erstattar tidlegare selskapsavtale datert 

3.9.2014».  

 

- § 2 – Deltakarar i selskapet  

Totalt er det fire kommunar og begge fylkeskommunane som er med i samanslåingsprosess. 

Desse blir justert i § 2.  

 

For det fyrste slår fylkeskommunane seg saman til Agder fylkeskommune. 

  

Vidare går Audnedal kommune saman med Lyngdal kommune, med namnet Lyngdal 

kommune.  
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Kristiansand kommune slår seg saman med Sogndalen og Søgne, men beheld namnet 

Kristiansand kommune.  

 

Til slutt er det Lindesnes og Marnardal kommunar som slår seg saman med Mandal 

kommune, og dannar Lindesnes kommune.  

 

Alle kommune- og fylkeskommuneendringane gir nye org.nr. Dette er påført i revidert 

selskapsavtale.   

 

- Ingen endringar i §§ 3 og 4  

 

- § 5 – representantskapet  

Ein slettar siste setning i fyrste avsnitt, som utelukkande er ei setning knytt til praktisk 

handtering av Vest-Agder sin inntreden i selskapet i 2014. Fylgjande setning blir sletta:  

 

For perioden fram til neste kommunevalperiode oppnemner kommunane i Vest-Agder 

og Vest-Agder fylkeskommune representantar uavhengig av nåverande representantar 

frå Aust-Agder.   

 

Som fylgje av at fylkeskommunane slår seg saman, er det naturleg at ein reduserer talet på 

representantar. Kvar kommune har framleis ein representant kvar, men fylkeskommunen har 

nå berre to representantar (ikkje fire som dei to fylkeskommunane per i dag har til saman). 

KIKS får nå ein fylkeskommune og 19 kommunar, og får derfor totalt 21 representantar.  

 

Ein slettar siste setning i tredje avsnitt, då denne setninga utelukkande er av praktisk karakter 

for Vest-Agder sin inntreden. Fylgjande setning blir derfor sletta:  

 

For representantskapsmøte i 2014 legg ein volumtala per 1. januar 2015 til grunn for 

deltakarane frå Vest-Agder. 

 

- § 6 – styret  

Også i denne paragrafen må ein gjere mindre endringar fordi ein har fått ein 

fylkeskommune. Ein gjer ikkje endringar i talet på styremedlemmer, og talet på 

medlemmer frå kommunane skal framleis vere 4, medan fylkeskommunen samla beheld 3 

medlemmer.  

 

Andre avsnitt blir sletta, då dette er knytt til praktisk handtering av Vest-Agder sin 

inntreden i KIKS. Fylgjande avsnitt blir sletta:  

 

For perioden fram til nytt kommunestyreval i 2015, skal auken i talet på 

styremedlemmer berre skje med medlemer frå Vest-Agder. Dette blir gjort ved at 

Vest-Agder møter med to faste medlemer og to fast møtande varamedlemer, fastsett 

på representantskapet av kommunane og fylkeskommunen i Vest-Agder.  

 

- Ingen endring i §§ 7 - 11 

 

- § 12 – Eigardel og ansvarsdel 

Her må det gjerast endringar i tabellen. Tala er gjeldande per 1.1.2019, då vi frå denne datoen 

også fekk inn meir kraft som fylgje av kraftgrunnlagsaka i Sira-Kvina. Det er derfor naturleg 

at det er denne datoen som er teljande ved justering av eigardelane. 

 

Ny fordeling av eigardelar blir som fylgjer:  
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Agder fylkeskommune 56,45 

Bykle  10,25 

Åseral 4,46 

Valle 4,35 

Kvinesdal 3,60 

Vennesla 3,27 

Bygland 3,25 

Froland 2,40 

Sirdal  2,20 

Lindesnes 1,94 

Åmli  1,86 

Iveland  1,68 

Flekkefjord 1,33 

Arendal 0,97 

Grimstad 0,79 

Evje og Hornnes 0,39 

Birkenes 0,37 

Lyngdal 0,35 

Kristiansand 0,06 

Hægebostad 0,02 

 100,00 

 

I tillegg til eigardelane er siste setning i siste avsnitt tatt ut, då dette ikkje lenger er aktuelt 

etter at representantskapet fatta vedtak i sak 11/18 om at revisjon av selskapsavtalen skal skje 

etter avlagt rekneskap 2019. Fylgjande setning skal derfor takast ut:  

 

Revisjon skal i alle tilfelle skje etter avlagt rekneskap for 2018, då dette er tidspunktet 

for full implementering og sikring av tilgjengeleg kraftvolum frå Vest-Agder.    

 

- Ingen endring i §§ 13 – 17 

 

- 18 – Andre reglar 

Her gjer ein endringar for å få teksten oppdatert.  

 

 

 

Valle, den  07.05.2019 

 

Glenn Qvam Håkonsen 

dagleg leiar 

 

 

1 2019_Selskapsavtale Konsesjonskraft IKS 
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 Arkivreferanse: 2019/94-1 
 Arkivkode: 037 
 Saksbehandler: Jan Seland 
 Adm.enhet: Kultur 
 Dato: 24.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 76/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 93/2019 

   

 

Endring av vedtekter - Stiftelsen Sælør skole 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Vedtektene for Stiftelsen Sælør skole endres som foreslått i saken. Utvalg for kultur og samskaping gis 
delegert myndighet til å velge kommunens to representanter til stiftelsens styre. Det forutsettes at de 
representanter som er valgt per i dag sitter inntil det er valgt nye representanter fra Lyngdal kommune.  
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 76/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Lyngdal kommune har i dag hjemmel til det gamle skolehuset på Sælør, med tilhørende tomt/skoleplass. 
For å forvalte eiendommen ble det i sin tid opprettet en stiftelse. I de opprinnelige vedtektene skulle 
kommunen velge to representanter til styret i stiftelsen. Disse skulle velges av formannskapet. Da Lyngdal 
kultursenter KF ble opprettet fikk foretaket ansvar for å velge kommunens representanter. Det ble da 
gjort nødvendige vedtektsendringer.  
 
I forbindelse med kommunesammenslåingen blir Lyngdal kultursenter KF oppløst, og foretakets oppgaver 
og ansvar blir overført til den nye kommunen. Det er derfor nødvendig å endre vedtektene. 
 
Endringene gjelder §4 og §8. Der det tidligere har stått «styret for Lyngdal kultursenter KF» er nå endret 
til Lyngdal kommunestyre eller det organ kommunestyret delegerer dette til.  
 
Utover dette er det ingen endringer. Styret for stiftelsen har behandlet forslag til vedtektsendringer og 
har godkjent disse. Saken sendes med dette til behandling i kommunestyret. Etter vedtak i 
kommunestyret vil administrasjonen gjøre nødvendige behandlinger inn mot stiftelsestilsynet.  
 
Vedlagt følger forslag til endrede vedtekter.  
 
Vurdering: 
I forslag til vedtak foreslås det at kommunestyret delegerer valg av representanter til stiftelsesstyret til 
utvalg for kultur og samskaping. Forutsatt at kommunedirektørens forslag blir vedtatt, vil 
administrasjonen lage en sak til utvalget for kultur og samskaping så raskt som mulig slik at nye 
representanter kan velges til stiftelsen.  
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Sælør skole - vedtekter endring 2019 ks 
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VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SÆLØR SKOLE – 

LYNGDAL KOMMUNE, VEST-AGDER 
 
 

§1 STIFTELSENS NAVN 
Stiftelsens navn er: Stiftelsen Sælør skole. 
 

§2  
Stiftelsens grunnkapital er kr. 1.000,- som er fullt innbetalt. 
 

§3 FORMÅL 
Stiftelsen skal forvalte gnr. 3, bnr. 2, Sælør østre (Sælør skole) og gnr. 3, bnr. 8, lekeplassen, etter 
stiftelsens formål. 
 
Stiftelsen har som formål å skape et møtested for lokalbefolkning og tilreisende. 
 
Stiftelsen skal synliggjøre og ivareta de kulturhistoriske verdier som fins i lokalmiljøet. 
 
Stiftelsen skal arbeide for å: 

- ivareta og vedlikeholde eiendommene med påstående konstruksjoner og innretninger samt 
løsører. 

- Legge forholdene til rette for skoler og undervisningsinstitusjoner. 
- samarbeide med institusjoner, lag og foreninger innen kultursektoren. 
- arbeide for bevaring og opplevelse av kulturminnene på Seløyene, Markøy, Kjøpsøy og 

Sutnøy. 
 
 

§4 STIFTELSENS STYRE 
 
Stiftelsens styre består av 4 medlemmer: 
 
Leder, 1 styremedlem samt en vararepresentant velges av Lyngdal kommunestyre eller det organ 
kommunestyret delegerer dette ansvaret til.  
1 styremedlem med vararepresentant velges av Sælør vel. 
1 styremedlem med vararepresentant velges av Sælør og Lista kystlag. 
 
Funksjonstid for Lyngdal kommunes representanter følger valgperioden. 
Funksjonstid for øvrige representanter og varamedlemmer er 2 år.  
 
Vararepresentanter møter fast på styremøter.  
 
Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formann 
dobbeltstemme. Styret fører møteprotokoll. Styret konstituerer seg selv på første styremøte.  
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§5 DAGLIG LEDER 

 
Kultursjef fungerer som daglig leder for stiftelsen, samt sekretær for stiftelsens styre.  

 
 

§6 ÅRSMØTE 
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet kunngjøres i dagspressen 
minst 14 dager på forhånd.  
 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte som kunngjøres på samme måte. 
 
Forslag til saker til årsmøtet skal være skriftlig og styret i hende senest 7 dager før årsmøtet, for å 
kunne tas opp til behandling. 
 

§7 SAKER TIL BEHANDLING 
Årsmøtet skal behandle: 

1. Årsmelding 
2. Årsregnskap 
3. Forslag til budsjett 
4. Valg av revisor 
5. Vedtektsendringer 
6. Innkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
§8 ENDRING AV VEDTEKTER 

Forslag til endringer av vedtektene må være skriftlig og styret i hende minst 7 dager før årsmøtet, for 
å kunne tas opp til behandling. Det kan ikke vedtas endringer i §8 uten samtykke av Lyngdal 
kommunestyre eller det organ kommunestyret delegerer dette til.  
 
Vedtektsendringer skal vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 

§9 OPPLØSNING AV STIFTELSEN 
Oppløsning av stiftelsen skal behandles av årsmøtet etter skriftlig innkalling som sendes 
rekommandert til hvert enkelt medlem minst 1 måned før årsmøtet. 
 
Oppløsning av stiftelsen skal vedtas med ¾ flertall av de avgitte stemmene. 
 
Dersom årsmøtet vedtar å oppløse stiftelsen, skal eiendommen, gnr. 3, bnr. 2 og gnr. 3, bnr. 8 samt 
alle aktiva og passiva overdras til Lyngdal kommune. 
 

§10 
Vedtektene og vedtektsendringer gjelder fra den dag de er vedtatt av Lyngdal kommunestyre.  
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 Arkivreferanse: 2019/103-1 
 Arkivkode: 037 
 Saksbehandler: Jan Seland 
 Adm.enhet: Kultur 
 Dato: 30.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 77/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 94/2019 

   

 

Endring av vedtekter - Stiftelsen Det gamle posthuset 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Vedtektene for Stiftelsen Det Gamle Posthuset endres som foreslått i saken. Utvalg for kultur og 
samskaping gis delegert myndighet til å velge kommunens representant til stiftelsens styre. Det 
forutsettes at dagens representant sitter inntil det er valgt ny representant fra Lyngdal kommune. 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 77/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Stiftelsen Det Gamle Posthuset ble i sin tid opprettet av historie- og kulturinteresserte personer og 
Audnedal kommune. Stiftelsens vedtekter ble første gang vedtatt i 1999. Det ble da bestemt at det skulle 
velges en representant fra kommunen til stiftelsens styre for en periode på fire år. Representanten skulle 
velges av Audnedal kommunestyre.  
Stiftelsen Det Gamle Posthuset drifter i dag Det Gamle Posthuset på Konsmo, samt Barnevandrersenteret 
på Konsmo. Stiftelsen mottar driftstilskudd fra kommunen. 
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det nødvendig å oppdatere vedtektene. Endringene 
gjelder tekst som omhandler Audnedal kommune. Dette er nå endret til Lyngdal kommune.  
Stiftelsen Det Gamle Posthuset behandlet endringene i møte 27.11-2019, og endret da punkt 3 – til at 
venneforeningens medlemmer i styret blir valgt for to år, og ikke fire som tidligere. Kommunens 
representant velges for fire år, som tidligere.  
Utover dette er det ingen endringer. Stiftelsen har behandlet forslag til vedtektsendringer og har 
godkjent disse. Saken sendes med dette til behandling i kommunestyret. Etter vedtak vil administrasjonen 
foreta nødvendige behandlinger inn mot stiftelsestilsynet.  
Vedlagt følger forslag til endrede vedtekter for  Stiftelsen Det Gamle Posthuset. 
 
Vurdering: 
I forslag til vedtak foreslås det at kommunestyret delegerer valg av kommunens medlem i stiftelsens styre 
til utvalg for kultur og samskaping. Forutsatt at kommunedirektørens forslag blir vedtatt, vil 
administrasjonen lage en sak til utvalg for samskaping og kultur så raskt som mulig slik at ny representant 
til stiftelsen kan velges til stiftelsen.   
 
Konklusjon: 
I forbindelse med kommunesammenslåingen er de foreslåtte endringene nødvendige og 
kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å endre vedtektene slik det foreslås i saken.  
 
 
Vedlegg: 

1 Vedtekter for Stiftelsen Det Gamle Posthuset 
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Vedtekter for Stiftelsen Det Gamle Posthuset 

 

1. Stiftelsen Det Gamle Posthuset, Konsmo, er opprettet av Historie- og 

Kulturinteresserte personer, organisasjoner og kommunen. 

Stiftelsens vedtekter ble første gang vedtatt 09.09-1999. 

 

Stiftelsens formål er: 

 

a) Å eie og drive Det Gamle Posthuset på Konsmo til kulturformål. 

 

b) Å bevare Det Gamle Posthusets opprinnelige karakter, utforming 

og historie i samarbeid med fylkeskonservatoren. I tvils eller 

tvisttilfeller om disse spørsmål er det Fylkeskonservatorens 

faglige syn som skal legges til grunn for avgjørelser i styret.    

 

2. Stiftelsens Grunnkapital ved førstegangs vedtak av vedtekter var 

innbetalt som følger: 

 

Kommunen:       45 000,- 

Venneforeningen Det Gamle Posthuset:     5000,- 

 

Stiftelsen skal ha hjemmelen til grunneiendommen 28/160 – Det 

Gamle Posthuset og Tingstova/ Barnevandrersenteret.  

 

3. Stiftelsen skal ha et styre på inntil 5 medlemmer med 

varamedlemmer. Styret velges slik: 

  

Politisk representant fra kommunen - 1 representant (med vara). 

Fra Venneforeningen  

Det Gamle Posthuset -              4 representanter (med vara). 

 

Styret velger selv leder og nestleder. 

Styrets medlemmer fra venneforeningen velges for to år. 

Styrets medlem, politisk representant velges for fire år.  
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4. Stiftelsen har sitt sete på Konsmo.  

Styret er ansvarlig for regnskapsføring og kan anta forretningsfører.  

Styret velger revisor. 

 

5. Stiftelsens styre skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Styret 

gjør vedtak i møte og styret er vedtaksføre når minst tre medlemmer/ 

varamedlemmer er til stede.  

For øvrig skal kommunelovens bestemmelse om møteinnkallinger og 

frister gjelde.  

 

6. Stiftelsens vedtekter, derunder formål kan endres gjennom politisk 

behandling i Lyngdal kommune, etter søknad fra stiftelsens styre.  

 

Vedtar styret at stiftelsen skal opphøre skal eventuelle midler tilfalle 

kulturformål i Lyngdal kommune. Dersom styret ikke ønsker eller kan 

fordele eventuelle midler skal dette avgjøres politisk i Lyngdal 

kommune.   

 

Stiftelsen kan ikke avhende eiendommen på gnr. 28/160 på annen 

måte enn ved å tilbakeføre den til Lyngdal kommune.  

 

 

Vedtektene er revidert i styremøte for Stiftelsen Det Gamle Posthuset: 

 

 

 

.27.11-2019                                                                                       Konsmo.                                                                      

.    
Dato                                                                          Sted 
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 Arkivreferanse: 2019/95-1 
 Arkivkode: F82/&11 
 Saksbehandler: Norman Udland 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 25.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 78/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 95/2019 

 

Borgerlige vigsler i kommunen - retningslinjer 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 

1. Lyngdal kommune gjennomfører vigsler fredager fra kl. 11:00 – kl. 14:00 samt 1 lørdag i mai, juni, 
juli og august.  

2. Lyngdal kommune tilbyr vigsler også til brudepar som er bosatt i andre kommuner.  
3. Vigsler i kommunal regi finner sted på Lyngdal rådhus.  
4. Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det 

forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet.  
5. Lyngdal kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid og på 

Lyngdal rådhus.  
6. Følgende vedtas som vigslere i Lyngdal kommune i tillegg til ordfører og varaordfører:  

- Kommunalsjef Ronny Bjørnevåg  
7. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vigslene finner sted innenfor verdige 
rammer.  

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 78/2019 i møte den 12.12.2019: 
 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Fra 1.1.2018 har Stortinget vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet 
overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som 
kommunestyret selv gir slik myndighet. 

Lovproposisjonen og departementets retningslinjer har en omtale av at kommunens tilbud skal være godt 
og tilgjengelig. Det er også uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle 
karakter. Bruk av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes.  

Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for 
personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunen kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre 
kommuner.  

I lovproposisjonen omtales også spørsmålet om betaling, og det sies blant annet at et viktig prinsipp for 
kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne 
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom kommunen i tillegg åpner for at vigsler 
kanskje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke 
er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket merkostnader ved dette. Kommunen må i så fall 
regulere hvilke kostnader som kan kreves dekket. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader må 
avtales med brudeparet på forhånd. Det er ikke anledning å ta betaling for gjennomføring av vigsler ut 
over dekning av nødvendige, påregnelige merkostnader. 

Audnedal og Lyngdal kommune har hatt hver sine retningslinjer og praksis i forhold til tilbud og 
gjennomføring av vigsler i kommunen. 

Audnedal kommune har vedtatt følgende (kommunestyret i sak 55/17): 

1. Den kommunale vigselsretten blir i Audnedal kommune utført av ordfører og varaordfører og skal 
gjelde alle uansett seksuell legning.  

2. Vigsel kan utføres i tiden mandag til lørdag. Kommunestyresalen brukes som seremonirom. Vigsel 
i andre lokale/andre steder enn kommunestyresalen og til tidspunkt utenfor ordinær arbeidstid, 
må avtales med vigsleren. Kommunen vil da fakturere de faktiske utgiftene  

3. Det administrative ansvaret for vigselsordningen blir delegert til rådmannen. Informasjon om 
ordningen med kontaktinformasjon legges tilgjengelig på kommunens nettside. 
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Lyngdal kommune har vedtatt følgende (kommunestyret i sak 106/17): 

1. Lyngdal kommune gjennomfører vigsler fredager fra kl. 11:00 – kl. 14:00 samt 1 lørdag i mai, juni, 
juli og august.  

2. Lyngdal kommune tilbyr vigsler også til brudepar som er bosatt i andre kommuner.  
3. Vigsler i kommunal regi finner sted på Lyngdal rådhus.  
4. Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det 

forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet.  
5. Lyngdal kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid og på 

Lyngdal rådhus.  
6. Følgende vedtas som vigslere i Lyngdal kommune i tillegg til ordfører og varaordfører:  

- Rådmann Norman Udland 
7. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vigslene finner sted innenfor verdige 
rammer.  

 

Audnedal kommune har hatt begrenset med kommunale vigsler etter at retningslinjene trådte i kraft, 
mens Lyngdal har hatt i gjennomsnitt en vigsel i uken. 

Den nye Lyngdal kommune må vedta nye retningslinjer med virkning fra 1.1.2020. 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår at Lyngdal kommune tilbyr vigsler på Lyngdal rådhus fredager fra kl. 11:00 – 
14:00 og enkelte lørdager i perioden mai – august. Det legges ikke opp til viglser på røde dager, ei heller 
på «inneklemte» dager.  Dette blir å betrakte som et utgangspunkt som bekjentgjøres på kommunens 
hjemmeside.  I praksis vil man etter forespørsel kunne tilby vigsel på andre tidspunkt etter avtale med 
vigsler.  I tillegg kan vigsler foretas på sted brudeparet selv har valgt, Lyngdal kommune forbeholder seg 
retten til å godkjenne stedet for vigselen.  

Kommunedirektøren foreslår som tidligere at kommunen tilbyr vigsler også til brudepar som er bosatt i 
andre kommuner. 

Kommunedirektøren legger til grunn at kommunen ikke tar betalt for vigsler, også for brudepar som ikke 
hører til i kommunen. Pynt, dekorasjoner, musikk alle andre kunstneriske innslag organiseres, bestilles og 
betales av brudeparet selv.  

Det foreslås at det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren som 
også får i oppgave å tilrettelegge for at vigslene kan finne sted innenfor verdige rammer. 
Kommunedirektøren sørger også for hensiktsmessig informasjon om ordningen på kommunens 
hjemmeside.  
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Ordfører og varaordfører har automatisk vigselsrett. Det er kun kommunestyret selv som kan vedta hvem 
som utover det skal ha denne retten i kommunen. Kommunedirektøren foreslår følgende i tillegg til 
ordfører og varaordfører:  

 Kommunalsjef Ronny Bjørnevåg 
Dette vurderes som hensiktsmessig både utfra kapasitetshensyn, samt anbefalingen om at det bør være 
mulig å velge en politisk nøytral vigselsperson. 

Kommunedirektøren vil legge til rette for at man har egnede og verdige vigselslokaler i begge de tidligere 
kommunesentrene i Audnedal og Lyngdal. 

 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren en videreføring av ordning omkring kommunale vigsler tilpasset dagens  
retningslinjer i de tidligere kommunene. 
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 Arkivreferanse: 2019/96-1 
 Arkivkode: 033/&85 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 26.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 79/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 96/2019 

 

Valg av medlem og varamedlem til styret i Brannvesenet Sør IKS 2019-2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som medlem og varamedlem til styret i Brannvesenet Sør IKS for perioden 2019-2023 velges: 
 
Medlem:  
Varamedlem:  
 
Kommunestyrets behandling av sak 79/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
Forslag fra xxxx: 
Kommunestyret foreslår xxxx til styremedlem og Jan Egil Telhaug som varamedlem. 
  
Avstemming: 
?Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 

SAKSFRAMLEGG

162



2

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kommunestyrets møte den 21.11.2019 vedtok kommunestyret ny selskapsavtale for Brannvesenet Sør 
IKS (BvS). I selskapsavtalen fremgår det at antallet eierkommuner blir 6. Med unntak av nye Lindesnes 
kommune vil alle eier kommuner ha én representant i styret.   
Det øverste organet for Brannvesenet Sør er representantskapet og består av ordførerne i 
eierkommunene. Det er representantskapet som velger styremedlemmer og varamedlemmer til BvS.  
 
Kommunestyret kan fremme forslag på 1 kommunalt styremedlem og varamedlem. Dette har gjennom 
BvS sin funksjonsperiode vært en politiker.  
 
 
Vurdering: 
Innstilling på medlem og varamedlem til styret i BvS burde ha vært til behandling i kommunes valgnemnd. 
Dette har i denne saken ikke blitt gjort, men siden det er kommunestyret som uansett skal fatte endelig 
forslag om representant og det her er kun snakk om et fast medlem med vara, så legges saken likevel 
frem til behandling.  
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 Arkivreferanse: 2019/98-1 
 Arkivkode: U03 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 26.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 80/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 97/2019 

   

 

Valg av medlemmer til legatstyret for Nils Øydnas fond 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Som medlemmer til legatstyre for Nils Øydnas fond velges for perioden 2019-2023:  
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 80/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Nils Øydnas fond er et legat som ble opprettet ved Nils Øydnas testamente av 19.2.1981. Legatets formål 
er å fremme næringslivet i Ytre Øydna, Høyland og Valand krets. Dette innebærer å gi tilskudd av fondets 
avkastning til nye bygninger, etablering av mindre bedrifter og større traktor-  og skogsbilveier.  
Ved ledige midler, kan fondet også benyttes til andre trivselstiltak i kretsen.  
 
På grunn av kommunesammenslåingen er vedtektene endret og oversendt Lotteri- og stiftelsestilsynet 
for godkjenning. De nye vedtektene er i sin helhet vedlagt denne saken.  
 
I punkt 6 Legatets styre står det: Styret består av 3 medlemmer fra Lyngdal formannskap. Ordføreren i 
Lyngdal er styrets leder. Styret velges av Lyngdal kommunestyre.  
 
Vedtektsendringen innebærer at leder for dette legatet vil være Jan Kristensen. I en e-post fra ordfører i 
Audnedal kommune og medlem av valgnemnda, Reidun Bakken den 12.11.2019 ble administrasjonen 
gjort oppmerksom på at valgnemndas forslag til øvrige styremedlemmer er Unni Nilsen Husøy og Tønnes 
Seland.  
Det har ikke vært varamedlemmer til styret.  
 
Konklusjon: 
Kommunestyret velger to medlemmer til styret for Nils Øydnas fond.  
 
 
Vedlegg: 

1 Vedtak om endring av vedtekter - NILS ØYDNAS FOND org.nr. 977 149 398 
2 E-post fra Reidun Bakken vedrørende Nils Øydnas fond 
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    Side 1 av 2 
   Vår dato   Vår referanse 
   18.11.2019  19/09680-4/717.1 
Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 
Per Ole Sollie, +47 57 82 80 02 08.11.2019     

Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer 
Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B 57 82 80 00 982 391 490 
Postboks 800 6800 Førde Nettside E-post 
6805 Førde  lottstift.no postmottak@lottstift.no 

 
NILS ØYDNAS FOND 
Rådhuset 
4525 KONSMO 
 
   
 

 
 

Vedtak om endring av vedtekter - NILS ØYDNAS FOND, org.nr. 977 149 398 
 
Vi viser til innsendt søknad. 
 
Vi har fattet vedtak om å godkjenne vedtektsendringen. 
 
1. Bakgrunn 
Søknaden gjelder endring av vedtektene vedtatt av styret 7. november 2019. 
 
Søknaden gjelder ikke endring av formålet eller bestemmelser som oppretteren sannsynligvis la vesentlig 
vekt på ved opprettelsen, og vi vurderer den derfor etter § 46 andre ledd. 
 
Endringene er som en konsekvens av kommunesammenslåing mellom Audnedal og Lyngdal, der 
vedtektenes henvisninger til organ i «Audnedal» endres til «Lyngdal» I tillegg er antall styremedlemmer 
endret fra 5 (hele formannskapet) til 3 medlemmer, samt at kunngjøringsformen for midler moderniseres. 
 
Uten at det nevnes i søknaden er også grunnkapitalens størrelse inntatt i vedtektene. 
 
2. Lovgrunnlag 
Endring av vedtektene anses som omdanning av stiftelsen. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av 
stiftelsesloven: 
▪ Vilkårene for omdanning følger av § 46. 
▪ Reglene om saksbehandling følger av § 49 og vedtektene. 
▪ Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47. 
▪ Styret har ikke vedtektsfestet omdanningskompetanse. Det er derfor Stiftelsestilsynet som har 

kompetanse til å omdanne stiftelsen, jf. stiftelsesloven §§ 48 og 50. 
 
3. Vår vurdering 
Søknaden gjelder ikke endring av formålet eller bestemmelser som oppretteren sannsynligvis la vesentlig 
vekt på ved opprettelsen, og vi vurderer den derfor etter § 46 andre ledd. 
 
Endringene framgår av avsnitt 1. 
 
4. Vedtak 
Stiftelsestilsynet har med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7 og 51 fattet følgende vedtak: 
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     Side 2 av 2 
    
   Vår dato   Vår referanse 
  18.11.2019  19/09680-4/717.1 
 

1. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene av §§ 3, 4, 6 og 9 i vedtektene til NILS ØYDNAS 
FOND, org.nr. 977 149 398. 

2. Vedtektene registreres i Stiftelsesregisteret. 
 
Dette vedtaket godkjenner bare de vedtektsendringene som dere har søkt om.  
 
5. Klagerett 
Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send 
i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere fikk dette vedtaket. 
 
6. Mer informasjon 
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår: lottstift.no/stiftelsar/ 
 
De registrerte vedtektene følger vedlagt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
    
    
 

 
 
 
Per Ole Sollie  
seniorrådgiver  
 

 
Kopi til: 
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 2 
 
 
 

167

https://lottstift.no/stiftelsar/


168



 

 Arkivreferanse: 2019/109-1 
 Arkivkode: 033/&76 
 Saksbehandler: Ronny Bjørnevåg 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 02.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 81/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 98/2019 

 

Valg av medlemmer til Ungdomsrådet 2020-2022 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som medlemmer og varamedlemmer til Ungdomsrådet velges: 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 
Emil Eggebø Hansen (Berge barneskole) Ella Ånensen Hagnes 
Trond Rasmussen (Konsmo barneskole Sara Cornelia Repstad 
Janice Røyseland (Kvås barneskole) Filip Hjemlestad 
Lilly Restad (LKG barneskole) Thomas Halvorsen 
Markus Stangeland Knutsen (Å barneskole) Janne Emilie Leksbø 
Julie Koppen (Byremo barneskole) Andreas Heimdal 
Carl Edvin Qvarfotdt (Årnes barneskole) Joyce Oliveira Moreira 
Ask Solås (Byremo ungdomsskole) Christina B. Omdal 
Taline Pettersen (Byremo ungdomsskole) Sofie Naglestad 
Naomi Skoland (LKG ungdomsskole) Jojavind Søbye 
Leah Amalie Nygård (LKG ungdomsskole) Even Villa Skårland 
Fridtjof Skurve (Lyngdal ungdomsskole) Bertine Edvartsen 
Henrik Seland Foss (Lyngdal ungdomsskole) Thea Tobiassen Seland 
Johan Alden (Lyngdal ungdomsskole) Hedda Iversen 
Stina Flottorp (Byremo VGS) Anette Werdal 
Knut Terje Log (Byremo VGS) Jonas Øydna 
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Elias Bulæg (Eilert Sundt VGS) Navn kommer i møtet 
Navn kommer i møtet (Eilert Sundt VGS) Navn kommer i møtet 
Frida Rugland Falkum (KVS) Navn kommer i møtet 
Larsa Nissan Yelda (KVS) Navn kommer i møtet 
Lill Amanda Dubland Søvde (Rocky Fritidsklubb) Oskar Ravn 
Maria Dragland (Ungdommens fylkesting) Peder Mjølhus Omland 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 81/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
I hver kommune skal det være et medvirkningsorgan for barn og unge (ungdomsråd), jfr. Kommuneloven 
§5-12. Kommunestyret skal vedta ungdomsrådet. 
I Lyngdal har man hatt tradisjon for ungdomsråd i flere år, mens man i Audnedal har startet et skoleråd i 
forbindelse med ungdommens deltakelse i Fellesnemda. Sammensetningen av medlemmene bygger på 
tidligere praksis i Lyngdal, hvor rådet har bestått av 15 medlemmer, der medlemmene har representert 
skoler i kommunen. Derfor foreslås det å utvide antall medlemmer i rådet med representanter fra skoler i 
Audnedal kommune, hvor da antallet representanter blir 22. Her har man også inkludert representant for 
Rocky fritidsklubb, samt medlem av Ungdommens Fylkesting for å sikre kontinuitet og representasjon fra 
de ulike deler av kommunen. 
Representantene fordeler seg slik: 
- 1 representant (7.klasse) fra alle barneskoler i den nye kommunen (totalt 7) 
- Representanter fra alle ungdomsskolene i kommunen (2 LKG, 2 Byremo og 3 Lyngdal 
ungdomsskole, totalt 7) 
- Representanter fra alle VGS i kommunen (2 Byremo, 2 KVS, 2 Eilert Sundt, totalt 6) 
- 1 representant fra kommunal fritidsklubb (Rocky) 
- 1 representant fra Ungdommens fylkesting (i fremtiden velger ungdomsrådet selv representanter 
til Ungdommens fylkesting) 
Det er elevrådet ved hver enkelt skole som gjennomfører valget for sin skole, mens klubbstyret ved Rocky 
Fritidsklubb gjennomfører valget der. I tillegg var representant til Ungdommens fylkesting med i Lyngdal 
ungdomsråd 2018/19 og ønsket selv å fortsette. 

170



3

Videre foreslås det at Ungdområdet selv arrangerer fremtidige valg, og dermed selv velger antall 
representanter ved neste valg. 
Representantene representerer skolen sin, og elever fra 7. klasse er derfor valgt for ett år. De andre 
representantene er valgt for to år, så lenge de går på samme skole i den tiden. 
Videre skal det utarbeides egne vedtekter for ungdomsrådet, som de selv skal være med å utarbeide, som 
skal godkjennes i kommunestyret. 
Rådet velger selv leder og nestleder. 
 
Vurdering: 
 
 
Konklusjon: 
Som medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet velges: 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 
Emil Eggebø Hansen (Berge barneskole) Ella Ånensen Hagnes 
Trond Rasmussen (Konsmo barneskole Sara Cornelia Repstad 
Janice Røyseland (Kvås barneskole) Filip Hjemlestad 
 (LKG barneskole)  
Markus Stangeland Knutsen (Å barneskole) Janne Emilie Leksbø 
Julie Koppen (Byremo barneskole) Andreas Heimdal 
Carl Edvin Qvarfotdt (Årnes barneskole) Joyce Oliveira Moreira 
Ask Solås (Byremo ungdomsskole) Christina B. Omdal 
Taline Pettersen (Byremo ungdomsskole) Sofie Naglestad 
(LKG ungdomsskole)  
(LKG ungdomsskole)  
Fridtjof Skurve (Lyngdal ungdomsskole) Bertine Edvartsen 
Henrik Seland Foss (Lyngdal ungdomsskole) Thea Tobiassen Seland 
Johan Alden (Lyngdal ungdomsskole) Hedda Iversen 
Stina Flottorp (Byremo VGS) Anette Werdal 
Knut Terje Log (Byremo VGS) Jonas Øydna 
Elias Bulæg (Eilert Sundt VGS)  
(Eilert Sundt VGS)  
Frida Rugland Falkum (KVS)  
Larsa Nissan Yelda (KVS)  
Lill Amanda Dubland Søvde (Rocky Fritidsklubb) Oskar Ravn 
Maria Dragland (Ungdommens fylkesting) Peder Mjølhus Omland 
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 Arkivreferanse: 2019/99-1 
 Arkivkode: 003 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 26.11.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 82/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 99/2019 

   

 

Vedtak om målform gjeldende fra 01.01.2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyret stadfester fellesnemndas vedtak fra 14.3.2019 om at kommunen fra 1.1.2020 skal være 
språklig nøytral.  
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 82/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
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Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det nødvendig med et nytt målvedtak. Audnedal er i 
dag registrert som språklig nøytral, mens Lyngdal er registrert med bokmål som målvedtak.  
 
Et målvedtak for nye Lyngdal kommune må gjøres av kommunestyret for den sammenslåtte 
kommunen etter at kommunestyret har konstituert seg. Vedtaket kan gjøres av kommunestyret 
høsten 2019, altså før kommunesammenslåingen er gjennomført. Vedtaket kan ikke gjøres av 
fellesnemnda for nye Lyngdal kommune. 
 
Etter lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (målloven) § 5 første ledd kan et 
kommunestyre gjøre vedtak om å kreve en viss målform, bokmål eller nynorsk, i skriv fra statsorgan 
til kommunen. Kommunestyret kan også vedta at kommunen skal være språklig nøytral. En 
kommune som ikke gjør målvedtak, vil bli regnet som språklig nøytral. 
 
Målvedtak etter målloven § 5 har også den rettsvirkningen at de ligger til grunn for hva som skal 
være tjenestemålet for regionale og lokale statsorgan, jf. forskrift 12. mai 1980 nr. 4938 om målbruk i 
offentleg teneste § 5 andre ledd og målloven § 7. 
 
Når to eller flere kommuner blir sammenslått, regnes de tidligere målvedtakene som bortfalt, slik at 
den sammenslåtte kommunen må ta stilling til om den skal gjøre et nytt vedtak. Inntil nytt målvedtak 
er gjort, vil den nye kommunen bli regnet som språklig nøytral. 
 
Vurdering: 
Fellesnemnda har tidligere vurdert og behandlet denne saken i møte den 14.3.2019. Fellesnemndas 
vedtak var enstemmig og lød: Fellesnemnda anbefaler at ny kommune gjør vedtak om å være språklig 
nøytral.  Det er likevel kun det nye kommunestyret som kan gjøre målvedtak for kommunen gjeldende fra 
1.1.2020.  
 
Saksfremlegget til fellesnemndas behandling er vedlagt denne saken og tydeliggjør at vedtak om 
hovedmål i skolekretser etter opplæringslovens §2.5 ikke henger sammen med målvedtak etter målloven. 
Videre er det slik at et målvedtak etter målloven §5 ikke er et vedtak om hva som skal være 
administrasjonsspråk i kommunen.  
 
I vurderingen til saksfremlegget til fellesnemnda den 14.3.2019 står det videre:  
… Det anses for ny kommune kun å være to alternativer – enten å være språklig nøytral eller ha bokmål 
som målform. I praksis vil dette ikke utgjøre stor forskjell. Dette har kun betydning når statlige organer 
tilskriver kommunen i ulike saker. Dersom man velger bokmål så vil alle skriv være på bokmål. Velger 
kommunen å være språklig nøytral så vil målformen variere noe, men fortsatt vil de fleste dokumenter 
være på bokmål.  
I den nye kommunen er nynorsk en god del i bruk nord i kommunen. Det anbefales derfor at Lyngdal fra 
1.1.2020 er språklig nøytral. 
 
Konklusjon: 
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Kommunestyret stadfester fellesnemndas vedtak av 14.3.2019 om at Lyngdal kommune er språklig 
nøytral fra 1.1.2020.  
Målvedtaket meldes til språkrådet innen 16.12.2019 slik at målvedtaket kommer med i ny 
målvedtaksforskrift som skal gjelde fra årsskiftet.  
 
 
Vedlegg: 

1 Særutskrift 14.3.2019 - Fellesnemndas tilråding av målform i ny kommune 
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Fellesnemndas tilråding av målform i ny kommune 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Partssammensatt utvalg Nye Lyngdal 13.03.2019 10/19 

Fellesnemnd Nye Lyngdal 14.03.2019 10/19 
 
 
Endelig vedtak fattes av Fellesnemnd Nye Lyngdal  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Fellesnemnda anbefaler at ny kommune gjør vedtak om å være språklig nøytral.  
 
 
Partssammensatt utvalg Nye Lyngdals behandling 13.03.2019: 
 
Partssammensatt utvalg innstiller enstemmig på forslag til vedtak. 
 
Partssammensatt utvalg Nye Lyngdals innstilling 13.03.2019: 
 
Fellesnemnda anbefaler at ny kommune gjør vedtak om å være språklig nøytral.  
 
 
 
Fellesnemnd Nye Lyngdals behandling 14.03.2019: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Fellesnemnd Nye Lyngdals vedtak 14.03.2019: 
 
Fellesnemnda anbefaler at ny kommune gjør vedtak om å være språklig nøytral.  
 
 
 

Arkiv: 033
Saksmappe: 2019/624 - 
6055/2019
Saksbehandler: Ann Karin 
Fuglestad
Dato: 03.03.2019
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SAKSORIENTERING 
Språkrådet har sendt et rundskriv til alle kommuner som skal slås sammen fra 1.1.2020 for å 
informere om at kommuners tidligere målvedtak ikke gjelder for ny kommune. Språkrådet anbefaler 
at kommuner og fylkeskommuner som er involvert i sammenslåingsprosesser, tar opp målvedtak 
allment i forbindelse med prosessen – og det er i denne forbindelse denne saken fremmes.  
 
Kommunestyrer kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform, bokmål eller nynorsk, i skriv fra 
statsorgan til kommunen. Kommunestyret kan også vedta at kommunen skal være språklig nøytral. En 
kommune som ikke har gjort uttrykkelig målvedtak, vil bli regnet som språklig nøytral.  
 
Lyngdal kommune har vedtak om bokmål som målform, mens Audnedal er språklig nøytral.  
 
I Vest-Agder forøvrig er fordelingen slik:  
 

 
 
I Språkrådets rundskriv understrekes det at vedtak om hovedmål i skolekretser etter opplæringsloven  
§2-5 ikke henger sammen med målvedtak etter målloven. Videre er det heller ikke slik at et målvedtak 
etter målloven 5 er det samme som et vedtak om hva som skal være administrasjonsspråk i 
kommunen.  
 
VURDERING 
Siden Lyngdal og Audnedal i dag har ulike vedtak på dette, så løftes denne saken til fellesnemnda for 
behandling. Det anses for ny kommune kun å være to alternativer – enten å være språklig nøytral eller 
ha bokmål som målform. I praksis vil dette ikke utgjøre stor forskjell. Dette har kun betydning når 
statlige organer tilskriver kommunen i ulike saker. Dersom man velger bokmål så vil alle skriv være på 
bokmål.  Velger kommunen å være språklig nøytral så vil målformen variere noe, men fortsatt vil de 
fleste dokumenter være på bokmål.  
 
I den nye kommunen er nynorsk en god del i bruk nord i kommunen. Det anbefales derfor at Lyngdal 
fra 1.1.2020 er språklig nøytral.  
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KONKLUSJON 
Selv om kommuner som skal slås sammen er oppfordret til å ha et bevisst forhold til valg av målform, 
så kan likevel ikke fellesnemnda endelig avgjøre dette. Endelig målvedtak må gjøres av 
kommunestyret i den nye kommunen og kan altså ikke gjøres før dette har konstituert seg. Det er 
likevel slik at dersom en kommune ikke melder fra om målvedtak, så vil Språkrådet legge til grunn at 
kommunen er språklig nøytral.  
 
 
Vedlegg 
1 Rundskriv om målvedtak etter målloven i forbindelse med kommunesammenslåinger - bokmål(1) 
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 Arkivreferanse: 2019/93-2 
 Arkivkode: H31 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 02.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 83/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 100/2019 

   

 

Etterbruk/framtidig bruk av omsorgsleiligheter ved Lyngdal bo- og omsorgssenter 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som tillegg til vedtak i Lyngdal kommunestyre sak 76/19: 
I forbindelse med innhenting av anbud skal det også innhentes opsjonspris på nødvendig oppgradering av 
deler av avdeling C og avdeling G for eventuell fortsatt bruk til omsorgsleiligheter. Endelig beslutning om 
bruk av avdeling C og G til omsorgsleiligheter tas i forbindelse med endelig vedtak om ombygging av 
Lyngdal bo og servicesenter. 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 83/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Bakgrunn for saken: 
 
Senterpartiet har overfor ordfører fremmet følgende forslag: 
1.Lyngdal Kommunestyre vedtar at noen av dagens omsorgsleiligheter på LBS som ikke er planlagt 
benyttet til andre formål, fortsatt blir utleid som seniorleiligheter. Dette gjelder deler av C—avdeling og 
G-avdeling i første og andre etasje. 
2. Administrasjonen fremlegger forslag til nye husleiekontrakter til neste kommunestyremøte. 
 
Lyngdal kommunestyre gjorde den 10.10.2019 følgende vedtak: 
Lyngdal kommunestyre vedtar etterbruk av deler av bygningsmassen ved Lyngdal bo- og servicesenter i 
tråd med rådmannens utredning. Prosjektets netto kostnadsramme på kr 40 mill. innarbeides i 
rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023. I samme sak justeres også finansieringsrammen for 
Lyngdal Helsehus. 
 
Evt. endelig investeringsbeslutning foretas når bindende forpliktende anbud foreligger fra entreprenør.  
 
Salg av de resterende arealene realiseres ikke nå, men ligger som en økonomisk reserve. Fremtidig bruk 
av området mellom Å barneskole og LBS vurderes i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen for 
den nye kommunen. 
 
Bygningsmasse «G» og «F» saneres ikke nå, men beholdes som ubenyttet. 
 
Vurdering: 
 
Lyngdal kommunestyre har tidligere i høst gjort vedtak om å hente inn anbud på ombygging av store 
deler av arealet ved Lyngdal bo- og servicesenter. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å leie ut 
deler av avdeling C og avdeling G til omsorgsleiligheter, anbefaler kommunedirektøren at dete først blir 
gjort en vurdering av kostnader til nødvendig oppgradering av disse leilighetene, bl.a. i forhold til 
brannkrav. Når store deler av bygget nå skal oppgraderes, vil dette kunne utløse nye krav også til 
bygningsmassen i avdeling C og G dersom disse avdelingene skal brukes til omsorgsleiligheter. Det vil 
være mest naturlig å gjøre en slik beslutning samtidig med at kommunestyret skal ta endelig 
investeringsbeslutning for resten av bygningsmassen. 
 
Konklusjon: 
 
Det blir gjort en vurdering av utleie av omsorgsleiligheter ved Lyngdal bo- og servicesenter, når det er 
innhentet pris på eventuell nødvendig oppgradering av avdeling C og G som er tenkt brukt til slikt formål. 
Eventuelle investeringsutgifter må så vurderes opp mot leieinntekter. Vurderingen vil også inneholde en 
faglig vurdering av om det er formålstjenlig å beholde omsorgsleiligheter ved Lyngdal bo- og 
servicesenter.   
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Vedlegg: 

1 Etterbruk/fremtidig bruk av omsorgsleiligheter på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) 
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Lyngdal Senterparti ønsker at følgende sak tas opp på kommunestyremøte
12. 12.201 9

Etterbruk/fiemtidig bruk av omsorgsleiligheter på LBS
Lyngdal SP ønsker at noen av dagens omsorgsleiligheter på LBS som

ikke er planlagt benyttet til andre formål, fortsatt blir utleid som

seniorleiligheter. Dette gjelder deler av C—avdeling og G-avdeling i

første og andre etasje. Dette vil gi inntekt for kommunen og vil være

et godt tilbud for kommunens innbyggere som ønsker seg større
leilighet enn en «omsorgshybel» i det nye helsehuset.

Det skal kun ytes hjemmebaserte tjenester som til andre

hjemmeboende i Lyngdal Kommune.

Forslag til vedtak fra Lyngdal Senterparti:

l. Lyngdal Kommunestyre vedtar at noen av dagens

omsorgsleiligheter på LBS som ikke er planlagt benyttet til

andre formål, fortsatt blir utleid som seniorleiligheter. Dette

gjelder deler av C—avdeling og G-avdeling i første og andre

etasje.

2. Administrasjonen fremlegger forslag til nye husleiekontrakter til

neste kommunestyremøte.

Lyngdal 18.11.2019
Lyngdal Senterpartis kommunestyregruppe:

Tønnes Seland, Karsten Fidjeland, Ådne Fardal Klev, Thor Ove
Aas, Elin Kvelland og Anne Rakel Haaland
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 Arkivreferanse: 2019/115-1 
 Arkivkode: F31 
 Saksbehandler: Karl-Emil Erlandsen 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 06.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 84/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 101/2019 

   

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyret vedtar å si ja til anmodning fra IMDI om å bosette 15 flyktninger i 2020.  
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 84/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyret vedtar å si ja til anmodning fra IMDI om å bosette 15 flyktninger i 2020.  
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
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Bakgrunn for saken: 
 
Lyngdal kommune har mottatt anmodning fra IMDi av 24.10.19 hvor de ber Lyngdal kommune bosette 15 
flyktninger i 2020. Inkludert i dette tallet er eventuelle enslige mindreårige, som er aktuelle for bosetting i 
Kvås bofellesskap.  
Familiegjenforente kommer i tillegg til de 15.  
 
 
Vurdering: 
 
NAV Lyngdal har kapasitet til å ta imot dette antallet flyktninger. Tjenesten har gjennomgående gode 
resultater med bosetting de senere år med høy overgang til arbeid og utdanning. I 2018 hadde vi 92 % 
overgang til arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram.  
Fylkesmannen hadde vinteren/våren 2019 et omfattende tilsyn i tjenesten, hvor konklusjonen var at 
tjenesten drives meget godt.  
NAV skal fra 010120 inn i vertskommunesamarbeid i Lister, med en flyktningetjeneste for Lister-regionen. 
Dette samarbeidet vil gi NAV enda bedre muligheter for å kunne gi gode tjenester til bosatte flyktninger. 
Det vil også gi et godt utgangspunkt for å kunne øke samarbeidet mellom de ulike voksenopplæringene i 
regionen.   
Lyngdal kommune har de senere år bosatt langt færre flyktninger enn for få år siden. Dette har ført til en 
stor reduksjon i integreringstilskudd fra staten. I 2019 blir det bosatt ca. 20 flyktninger. Budsjett og 
økonomiplan forutsetter en bosetting på 20 flyktninger pr. år. Inkludert familiegjenforening er det 
realistisk å nå dette i 2020 dersom en sier ja til IMDI sin anmodning.  
 
 
Konklusjon: 
 
Behovet for å bosette flyktninger vil være tilstede også i fremtiden. For å sikre kontinuitet i tjenestene og i 
kommunens økonomiplan, anbefales det at Lyngdal kommune sier ja til IMDI sin anmodning.    
 
Vedlegg: 

1 Anmodning om bosetting av flyktninger 2020 fra IMDI 
2 Vedlegg til Anmodning om bosetting av flyktninger 2020 fra IMDI 
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 
 
Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere oppstart 
av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. Kommunene gjør en god innsats for å legge 
til rette for rask bosetting og kvalifisering av flyktninger, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv.  
 
Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger kommende 
år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting.  
 
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 2020, se 
vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert anmodningen til kommunene ut fra disse kriteriene.  
 
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Lyngdal 
kommune bosetter 15 flyktninger i 2020. 
 
 

Svar på anmodningen 
Vi ber om at det kommer tydelig fram av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å 
bosette i 2020. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.  
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner. 
 
Frist for å svare på anmodningen er 20.12.2019. 
 
Når vedtak er fattet, bes kommunen om å: 

 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett) 
 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no  

 

Bakgrunn for tallene 
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig 
å bosette om lag 5 100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige hvorav 40 er 
under 15 år.  
 
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i: 

 prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 prognoser over antall overføringsflyktninger  
 andre internasjonale forpliktelser 

184

mailto:post@imdi.no
mailto:nina.gran@ks.no


 
 

 

Side 2 av 2 

 

 
Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av faktorene over. Den 
endelige bosettingen for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for 
anmodningen. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med 
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktninger til kommunene fortløpende. 
 
Personer som er søkt ut til kommunen i 2019 og blir registrert som bosatt over nyttår, vil telle på 
kommunen sitt vedtak for 2020. 
 

Tilskuddsordninger  
 

 Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Dette utbetales etter 
at IMDi mottar krav om tilskudd fra bosettingskommunen etter at flyktninger er bosatt. 
Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- og integreringsarbeid for 
at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet så raskt som 
mulig. Integreringstilskuddet dekket 99,6 prosent av kommunenes utgifter i forbindelse med 
bosetting av flyktninger i 20181.  

 Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg 
til integreringstilskuddet. Dette må også søkes om etter bosetting.  

 Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging knyttet til funksjonsnivået sitt. 
Kommuner som bosetter flyktninger, må derfor regne med at enkelte personer som skal 
bosettes har særskilte behov. Kommuner som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne 
og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.  

 Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. 
 

Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/ 
 

Kontakt 
 

Ta kontakt med IMDi ved bosettingsteamet hvis det er spørsmål om anmodningen.  
 
Med hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Steinar Eilertsen 
regiondirektør    
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og behøver derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
Vedlegg 1: Kriterier for anmodning 2020 
 

                                                                 
1 Jf. Beregningsutvalgets rapport for 2018, «Utgifter ti l  bosetting og integrering 2018»  
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Dato: 

24.10.2019 

 

 

Vedlegg: Kriterier for anmodning 2020  
 
IMDi viser til brev om anmodning om bosetting av flyktninger i 2020. Under følger informasjon om 

kriteriene for anmodningen, som besluttet av Kunnskapsdepartementet.  

Kriteriene som ble lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene er følgende:  

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting. 

 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt. 

 Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til 

ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunenes 

innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt.  

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med mindre det 

foreligger særskilte forhold. 

 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes særskilt 

for anmodning om bosetting. 

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet 

i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. 

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 

innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel.  

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

Resultater i introduksjonsprogrammet og mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i regionen er 

tillagt størst vekt i vurderingen, etterfulgt av kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt 

integreringsarbeid. Sistnevnte er blant annet operasjonalisert gjennom innbyggertall.  

Hensikten med kriteriet om at det, som hovedregel, ikke skal bosettes flyktninger i områder med 

særskilt høy andel innvandrere, er å unngå at nyankomne flyktninger bosettes inn i områder med 

dårlige levekår og integreringsutfordringer. Særskilt høy innvandrerandel er vurdert å være en 

innvandrerbefolkning på om lag 30 prosent av det totale antallet innbyggere i et område 

(innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre). Et område brukes her om en kommune eller 

bydel. Det må foreligge særskilte grunner for å avvike fra hovedregelen i enkelttilfeller. Følgende 

elementer kan utgjøre et slikt grunnlag: 

 Lav innvandrerandel i en delbydel/område i en bydel/område i en kommune som ellers har 

høy andel innvandrerbefolkning. 

 Lave levekårsutfordringer i dette området. 

 Høy andel norskspråklige i nærliggende/lokale barnehager og skoler. 

 Gode muligheter for arbeid. 

 Familietilknytning. 
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Det er viktig at kommunene, i sin langsiktige planlegging, sørger for at flyktninger bosettes i områder 

der det er gode muligheter for å praktisere norsk i barnehage, skole og i nærmiljøet, og der det er 

god tilgang på arbeid og utdanning. 
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 Arkivreferanse: 2019/110-2 
 Arkivkode: F03/&29 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 04.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 2/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 7/2019 

 

Interpellasjon fra KRF - Barnefattigdom 

 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 2/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon fra KrF ved representanten Jon-Are Åmland av 03.12.19: 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Finnes det fattige barn i Lyngdal? 
 
 
Det har i det siste vært økende fokus på barnefattigdom i Norge. Også lokalt har dette vært tema, og da 
først og fremst i spørsmål om barnetrygden skal være med i beregningsgrunnlaget for sosialstønad. 
 
 
Barnefattigdom er et viktig tema, som vi mener har fått alt for lite politisk fokus i Lyngdal. Spørsmålet er 
om det finnes fattige barn i Lyngdal, og da selvfølgelig inkludert Audnedal? Og i tilfelle - hva blir gjort for å 
bekjempe barnefattigdom? 
 
Svaret på det første spørsmålet er: Ja, det finnes barn i Lyngdal som pr definisjon kommer fra en fattig 
familie. Det å være fattig i Norge handler ikke om å mangle mat, klær og et sted å bo. Vi er heldige som 
bor i et av verdens rikeste land, med gode velferdsordninger.  
 
 
Barnefattigdom i Norge handler om barns manglende muligheter til å delta på lik linje med andre og 
mulighet til utvikling. Det kan være å ikke delta på fritidsaktiviteter, skoleturer, bursdager og lignende. Vi 
snakker da om familier med vedvarende lav inntekt. Barna er uskyldige og uten mulighet til å endre på 
situasjonen. En oppvekst med lite penger kan føre til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel. Forskning 
viser også at disse barna har større sannsynlighet enn andre barn til å havne i en vanskelig livssituasjon 
når de blir voksne; det være seg å motta sosialhjelp, å være arbeidsledighet, ikke fullføre videregående 
skole, eller havne i kriminelle miljøer. Med andre ord handler det både om livskvaliteten for barnet, men 
også om utfordringer og belastning for samfunnet. Det er en god investering å forebygge barnefattigdom.   
 
 
I følge Statistisk sentralbyrå bor 10% av barn i Norge i lavinntektsfamilier, og dette tallet er økende. 
Spørsmålet er; Hvordan er situasjonen i Lyngdal? Hvilke grupper er mest utsatt, og hvordan kan vi best 
bekjempe barnefattigdom i vår kommune? Hvilke tiltak er mest effektive for å hjelpe barn som ikke har 
mulighet til å delta i det sosiale liv på grunn av foreldrenes økonomi?  
 
 
Noen hevder at det å fjerne barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp er det mest effektive. 
Vi mener det blir for snevert fokus, og at vi må tenke mer helhetlig i forhold til tiltak. Her må vi jobbe 
sammen, både politikere, offentlige etater, frivillige og næringslivet.  
 
 
Vi vet også at det blir gjort et fantastisk arbeid i kommunen og blant frivillige, men vi ønsker å løfte opp 
denne debatten og sette fokus på et viktig tema for vår kommune.  
KrF ønsker et felles løft, der vi sammen tar tak i denne utfordringen.  
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Derfor ønsker vi tilbakemelding fra ordfører på følgende spørsmål: 
 
1. Hva er status for Lyngdal når det gjelder barnefattigdom?  
2. Hvilke grupper er mest utsatte i vår kommune? 
3. Hvilke tiltak mener ordfører er de mest effektive? 
4. Hva blir gjort for å hjelpe barn som lever i lavinntektsfamilier? 
 
 
Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet i Kommunestyret 12.12.19.
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 Arkivreferanse: 2019/108-5 
 Arkivkode: 032/&29 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 04.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 3/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 8/2019 

 

Interpellasjon fra Venstre - arbeidsinkludering og mangfold 

 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 3/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon fra representanten Steinar Bjørnstøl, Venstre av 03.12.19: 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Fra 01.01.2020 er Audnedal og Lyngdal en kommune. Arbeidsgiverstrategien i den nye kommunen 
inneholder blant annet inkludering og mangfold. Hvordan vil Lyngdal kommune legge til rette for at alle 
som har en form for utviklingshemming og de som har "hull" i CVen skal ha en jobb å gå til? 
 
 
 
Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet i Kommunestyret 12.12.19. 
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 Arkivreferanse: 2019/108-2 
 Arkivkode: 032/&29 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 02.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 4/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 9/2019 

   

 

Interpellasjon - arbeidsinkludering 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 4/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 

SAKSFRAMLEGG
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Det foreligger interpellasjon av 29.11.19 fra representanten Stein Asle Johnsen, H: 
 
 I Lyngdal kommune har vi mange gode planer og ideer om arbeidsinkludering. For dem det gjelder 
hjelper det ikke med gode planer. Vi må være mer konkrete. Vi har muligheten til å utgjøre en 
forskjell for mange mennesker. Kommunen er den desidert største arbeidsplassen i Lyngdal. 
Regjeringen har nylig lagt frem en plan for å ansette flere med «hull i CV-en». Hull i CV-en kan 
være så mangt. Alt fra sykdom, skade, manglende formell kompetanse, manglende karakter i ett fag, 
litt for dårlige språk kunnskaper, eller møtt en motbølge i livet. 
 
  
Statsminister Erna Solberg påpeker at privat sektor er flinkere enn offentlig sektor, når det gjelder 
personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i cv-en, når ansettelser skal foretas. Dette vil hun nå 
endre på. Hun mener staten har et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad og har satt som mål 
at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i 
CV-en. 
 
Interpellanten jobber i bransjen Arbeid og Inkludering, i en lokal bedrift, som arbeider med dette 
hver dag. Bedriften er eid av kommunene. Bedriftens formål er å få personer i eller tilbake i jobb. 
Årlig formidles ca. 100 personer fra bedriften til jobb i regionen. Opplevelsen her er den samme som 
statsministeren forteller. Det private er mye flinkere enn kommunene til å ansette folk med hull i CV- 
en. Over 95% av dem som formidles til jobb går til private bedrifter.  
 
 
Lyngdal kommune har som slagord «Vi vil vi våger». Vil vi og våger vi, å gi dem som sliter i 
utkanten av arbeidslivet en sjanse?  
 
 
En jobb betyr mye; egen inntekt å leve av, kolleger å snakke med, sosialt nettverk, integrering i 
samfunnet, bedre fysisk helse, bedre psykisk helse, bedre selvtillit.  
 
 
Vi kan ha mange planer, utvalg, ideer og gode intensjoner. Men det eneste som nytter er å gi tilbud 
om jobb når vi har muligheten.  
 
 
Vil Lyngdals ordfører ta utfordringen og ta initiativ til å få frem en sak for kommunestyret der 
kommunen forplikter oss til å ansette personer med hull i CV-en?  
Slik at 5% av de som ansettes i Lyngdal kommune, fra og med 2020, skal rekrutteres blant personer 
som av ulike årsaker nå står utenfor arbeidslivet. 
 
 
 
Vurdering: 
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Konklusjon: 
Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet i Kommunestyret 12.12.19. 
 
 
Vedlegg: 

1 Interpellasjon - arbeidsinkludering 
2 E-post 
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Interpellasjon 
 
 
I Lyngdal kommune har vi mange gode planer og ideer om arbeidsinkludering. For dem det 
gjelder hjelper det ikke med gode planer. Vi må være mer konkrete. Vi har muligheten til å 
utgjøre en forskjell for mange mennesker. Kommunen er den desidert største arbeidsplassen i 
Lyngdal. Regjeringen har nylig lagt frem en plan for å ansette flere med «hull i CV-en».  Hull 
i CV-en kan være så mangt. Alt fra sykdom, skade, manglende formell kompetanse, 
manglende karakter i ett fag, litt for dårlige språk kunnskaper, eller møtt en motbølge i livet. 

Statsminister Erna Solberg påpeker at privat sektor er flinkere enn offentlig sektor, når det 
gjelder personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i cv-en, når ansettelser skal foretas. Dette 
vil hun nå endre på. Hun mener staten har et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad og 
har satt som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt 
funksjonsevne eller hull i CV-en,  

Interpellanten jobber i bransjen Arbeid og Inkludering, i en lokal bedrift, som arbeider med 
dette hver dag. Bedriften er eid av kommunene. Bedriftens formål er å få personer i eller 
tilbake i jobb. Årlig formidles ca. 100 personer fra bedriften til jobb i regionen. Opplevelsen 
her er den samme som statsministeren forteller. Det private er mye flinkere enn kommunene 
til å ansette folk med hull i CV- en. Over 95% av dem som formidles til jobb går til private 
bedrifter. 
 
Lyngdal kommune har som slagord «Vi vil vi våger». Vil vi og våger vi, å gi dem som sliter i 
utkanten av arbeidslivet en sjanse?  
 
En jobb betyr mye; egen inntekt å leve av, kolleger å snakke med, sosialt nettverk, integrering 
i samfunnet, bedre fysisk helse, bedre psykisk helse, bedre selvtillit. 
 
Vi kan ha mange planer, utvalg, ideer og gode intensjoner. Men det eneste som nytter er å gi 
tilbud om jobb når vi har muligheten. 
 
Vil Lyngdals ordfører ta utfordringen, og ta initiativ til å få frem en sak for kommunestyret 
der kommunen forplikter oss til å ansette personer med hull i CV-en?  
Slik at 5% av de som ansettes i Lyngdal kommune, fra og med 2020, skal rekrutteres blant 
personer som av ulike årsaker nå står utenfor arbeidslivet. 
 
 
Stein Asle Johnsen 
Lyngdal Høyre 
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Fra: Berit Kolsrud Bogaard 
Sendt: søndag 1. desember 2019 08:38
Til: Christer Birkeland <christer.birkeland@lyngdal.kommune.no>
Emne: Christer ‐ Opprette sak: Interpellasjon ‐ arbeidsinkludering
 
 

Fra: Stein Asle Johnsen [mailto:stein.asle@amento.no] 
Sendt: 29. november 2019 11:40
Til: post@lyngdal.kommune.no
Kopi: Jan Kristensen <Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no>
Emne: interpellasjon
 
Interpellasjon til kommende kommunestyremøte
 
Med vennlig hilsen
 
Stein Asle Johnsen
 
 
 

197



 

 Arkivreferanse: 2019/114-2 
 Arkivkode: F00/&29 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 05.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 6/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 10/2019 

   

 

Interpellasjon - håndtering av aktivitetsplikten 

 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 6/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon fra Frp ved Unni Nilsen Husøy av 04.12.19: 
 

SAKSFRAMLEGG
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Lyngdal kommune har pr. dags dato store sosiale utgifter, og når vi ser i økonomiplanen for 2020-2023 er 
tallene ganske uendret fremover. 

Fra 1. januar 2017 ble plikt om aktivitet gjort obligatorisk for alle mottakere av sosialhjelp under 30 år.  

Aktivitetsplikten er med på å gi mennesker en følelse av å være til nytte og bidra med noe, samtidig som 
de på sikt øker sjansene sine for å komme inn i arbeidslivet eller på skole. Som kommune har vi en plikt til 
å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet og tilrettelegge best mulig for at alle skal lykkes. 

Lyngdal FrP finner liten informasjon om hvordan Lyngdal kommune håndterer aktivitetsplikten og ber om 
en tilbakemelding på følgende: 

-  Hvor mange mennesker under 30 år som er mottakere av sosialhjelp har vært inn under 
aktivitetsplikten pr år siden 2017? 

- Fungerer samarbeidet med NAV vedr. aktivitetsplikten? Hvis ikke, hva kan forbedres? 

-  Vil ordfører gjøre noe for at Lyngdal kommune skal bli bedre på aktivitetsplikten hvis nå tallene skulle 
vise seg ikke å være tilfredsstillende? 

  

 

Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet i Kommunestyret 12.12.19. 
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 Arkivreferanse: 2019/112-2 
 Arkivkode: Q14/&88/&29 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Organisasjon og personal 
 Dato: 04.12.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 12.12.2019 5/2019 

Kommunestyret 19.12.2019 11/2019 

   

 

Interpellasjon fra Høyre - grunneiers adgang til å begrense offentlig ferdsel på kommunal 
vei - Myglestølveien 

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 5/2019 i møte den 12.12.2019: 
 
 
Kommunestyrets Behandling 12.12.2019: 
 
Kommunestyrets Vedtak 12.12.2019: 
Rammen for møtet i Kommunestyret 12.12.19 ble satt til kl 19.00. 
Denne saken utsettes til møte i Kommunestyret 19.12.19. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon fra representanten Roger Abusland, H av 04.12.19: 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunestyret besluttet i forrige periode at veien inn til Myglestøl skulle forbli kommunal. Siden 
kommunestyrets vedtak om å opprettholde vegen som kommunal har en av oppsitterne meldt flytting til 
sin eiendom, og vegen vinterbrøytes nå og vedlikeholdes av kommunen som veg med bosetting. 
 
I ettertid registreres at en av grunneierne langs veistrekningen har satt opp 2 stk. grinder på veien. For 
brukere av veien som skal videre innover til andre eiendommer langs denne offentlige veien medfører 
dette store ekstra ulemper. 
 
Først stopp for å åpne grind og kjøre inn. 
 
Ny stopp for å lukke grind etter å ha kjørt inn. 
 
Deretter ny stopp for å åpne grind 2. 
 
Så ny stopp for å lukke grind 2. 
 
Ved retur gjentas samme prosedyre igjen, slik at 1 tur/retur på denne kommunale vegstrekningen kan 
påføre bruker til sammen 8 ekstra stopp….. 
 
 
Hvilken adgang har grunneiere langs kommunale veger til å sette opp grind på veg som går gjennom 
grunneiers eiendom? 
Hvem har gitt tillatelse til at her settes opp grind som hindrer ferdselen på en offentlig veg? 
 
 
 
 
Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet i Kommunestyret 12..12.19. 
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