
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  kommunestyresalen 

Dato: 29.10.2020 

Tidspunkt: 09:30   -12:15  

 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Jan Kristensen Leder H  
Jon-Are Åmland Nestleder KRF  
Eivind Arnt Husøy Medlem AP  
Unni Nilsen Husøy Medlem FRP  
Bodil Stensrud Medlem H  
Torill Espeland Medlem KRF  
Tønnes Seland Medlem SP  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
  

 
 
Merknader: 
Frammøte: 
Eivind Arnt Husøy, AP forlot møtet etter behandling av PS 93/2020, kl. 11.45. 
Ingen varamedlem for han. 
Tønnes Seland, SP forlot møtet etter behandling av PS 93/2020, kl. 11.45. 
Varamedlem Karsten Fidjeland, SP var til stede fra kl. 12.00. 
  
  
Fra administrasjonen: 
Kjell Olav Hæåk, kommunedirektør 

MØTEPROTOKOLL



2

Berit K. Bogaard, Politisk sekretariat, møtesekretær 
Jan Terje Ågedal, PS 85/2020 
Ingrid Alden, Virksomhetsleder skole, PS 87/2020 
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PS 84/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Formannskapets behandling av sak 84/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
INNKALLING: 
Ingen merknader. 
  
SAKSLISTE: 
Ingen merknader. 
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

PS 85/2020 Godkjenning av salgsprospekt ved salg av LBS. 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Vedlagte salgsprospekt fra Sørmegleren for salg av Lyngdal Bo – og servicesenter godkjennes. 
Salgsprosessen igangsettes snarest mulig.  
Formannskapets behandling av sak 85/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Vedlagte salgsprospekt fra Sørmegleren for salg av Lyngdal Bo – og servicesenter godkjennes. 
Salgsprosessen igangsettes snarest mulig.   
 
 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Forslag fra Tønnes Seland, SP: 
Saken sendes tilbake til kommunestyret. 

Lyngdal kommune foretar  omregulering av området før det legges ut for salg, dette for å få mest 
fordelaktig utnyttelse av området, samt best mulig pris for gammel bygningsmasse / tomt. 

  
  
Alternativ avstemming: 
Forslaget fra Tønnes Seland, SP settes opp mot kommunedirektørens innstilling. 
Forslaget fra Tønnes Seland, SP ble enstemmig vedtatt. 
  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  



Saken sendes tilbake til kommunestyret. 
Lyngdal kommune foretar  omregulering av området før det legges ut for salg, dette for å få mest 
fordelaktig utnyttelse av området, samt best mulig pris for gammel bygningsmasse / tomt. 

  
 
 

PS 86/2020 Regionplan Lister 2030-Høring 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune støtter fremlagte forslag til Regionplan Lister 2030 med handlingsprogram, med 
følgende tillegg: 
Lyngdal kommune anbefaler Agder fylkeskommune å vedta Regionplan Lister 2030 med 
handlingsprogram med styringsgruppens forslag til tiltak på de punkter det er uenighet mellom 
styringsgruppens forslag og fylkesrådmannens innstilling.  
Følgende tiltak legges til mål 1.5: "Kommunene etablerer et sterkere samarbeid innen kultursektoren for 
å styrke den kulturelle grunnmuren".  
Formannskapets behandling av sak 86/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune støtter fremlagte forslag til Regionplan Lister 2030 med handlingsprogram, med 
følgende tillegg: 
Lyngdal kommune anbefaler Agder fylkeskommune å vedta Regionplan Lister 2030 med 
handlingsprogram med styringsgruppens forslag til tiltak på de punkter det er uenighet mellom 
styringsgruppens forslag og fylkesrådmannens innstilling.   
 
Følgende tiltak legges til mål 1.5: "Kommunene etablerer et sterkere samarbeid innen kultursektoren for å 
styrke den kulturelle grunnmuren".  
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Lyngdal kommune støtter fremlagte forslag til Regionplan Lister 2030 med handlingsprogram, med 
følgende tillegg: 
Lyngdal kommune anbefaler Agder fylkeskommune å vedta Regionplan Lister 2030 med 
handlingsprogram med styringsgruppens forslag til tiltak på de punkter det er uenighet mellom 
styringsgruppens forslag og fylkesrådmannens innstilling.  
  
Følgende tiltak legges til mål 1.5: "Kommunene etablerer et sterkere samarbeid innen kultursektoren for 
å styrke den kulturelle grunnmuren".  
 
 



PS 87/2020 Utredning Kvås skole 
Kommunedirektørens anbefaling: 
1.Kvås skole utredes for mulig nedleggelse med fokus på forventet elevtallsutvikling ved skolen, vurdering 
av teknisk standard på skolebygningene og mulige økonomiske driftsgevinster.  
2.Utredningen skal så langt det er mulig ses i sammenheng med det pågående arbeidet med den 
reviderte skolebruksplanen for 2021-2030.  
3.Utvalg for barn og oppvekst følger opp saken og innstiller til kommunestyret.  
Formannskapets behandling av sak 87/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Kvås skole utredes for mulig nedleggelse med fokus på forventet elevtallsutvikling ved skolen, 
vurdering av teknisk standard på skolebygningene og mulige økonomiske driftsgevinster.   

1. Utredningen skal så langt det er mulig ses i sammenheng med det pågående arbeidet med den 
reviderte skolebruksplanen for 2021-2030.  

1. Utvalg for barn og oppvekst følger opp saken og innstiller til kommunestyret.  
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Forslag fra Tønnes Seland, SP: 
Nedleggelse av Kvås skole vurderes ikke nå.  
Skolestuktur for grunnskoler må på et senere tidspunkt vurderes helhetlig for hele Lyngdal kommune 
  
  
Forslag fra Eivind Arnt Husøy, AP: 
AP ønsker ikke en utredning om evt nedleggelse av Kvås skole. Vi ønsker at denne skal bevares 
fordi dens eksistens har store positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i Kvåsregionen. 
  
  
Avstemming: 
Forslaget fra Eivind Arnt Husøy, AP falt med 1 stemme (Eivind Arnt Husøy, AP) mot 6 stemmer. 
Forslaget fra Tønnes Seland, SP falt med 1 stemme  (Tønnes Seland, SP) mot 6 stemmer. 
Kommunedirektørens innstilling ble avstemt til slutt. 5 stemte mot innstillingen og 2 stemte for 
innstillingen (Bodil Stensrud, H og Jan Kristensen, H). 
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Kvås skole utredes ikke for mulig nedleggelse med fokus på forventet elevtallsutvikling ved skolen, 
vurdering av teknisk standard på skolebygningene og mulige økonomiske driftsgevinster.  
  
 
 

PS 88/2020 Inngåelse av ny samarbeidsavtale med Lister Nyskaping AS 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale og tilleggsavtale med Lister Nyskaping AS. 
for 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å underskrive avtalene på vegne av Lyngdal kommune. 



Formannskapets behandling av sak 88/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale og tilleggsavtale med Lister Nyskaping AS. 
for 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å underskrive avtalene på vegne av Lyngdal kommune. 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Lyngdal kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale og tilleggsavtale med Lister Nyskaping AS. 
for 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å underskrive avtalene på vegne av Lyngdal kommune. 
 
 

PS 89/2020 Utleie av tomt i forbindelse med etablering av småkraftverk i Lastadbekken 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune inngår avtale mellom Lyngdal kommune, Farsund kommune, Ren Energi Ramsland As 
og Rabben AS vedrørende kraftutbygging av Lastadbekken i Lyngdal kommune med følgende 
tilleggspunkt: 
Leiebeløpet for tomten prisjusteres årlig 01.01 på bakgrunn av konsumprisindeksen for foregående 12-
måneders periode fra september til september. Leien betales etterskuddsvis en gang i året. 
Avtalen innebærer at Lyngdal kommune inngår leieavtale for gnr 96, bnr 2 for 60 år med mulighet for 
forlengelse. Ordfører gis fullmakt til å undertegne endelig avtale. Dersom det er behov for ytterligere 
tillegg til avtalen i forhold til leie av grunn får ordfører fullmakt til å godkjenne endringene og eventuelle 
endring i forhold til økt pris. Tomten går til strandlinjen. Fri ferdsel forbi området må avklares.  
Formannskapets behandling av sak 89/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune inngår avtale mellom Lyngdal kommune, Farsund kommune, Ren Energi Ramsland As 
og Rabben AS vedrørende kraftutbygging av Lastadbekken i Lyngdal kommune med følgende 
tilleggspunkt: 

 Leiebeløpet for tomten prisjusteres årlig 01.01 på bakgrunn av konsumprisindeksen for 
foregående 12-måneders periode fra september til september. Leien betales etterskuddsvis en 
gang i året. 

 
Avtalen innebærer at Lyngdal kommune inngår leieavtale for gnr 96, bnr 2 for 60 år med mulighet for 
forlengelse. Ordfører gis fullmakt til å undertegne endelig avtale. Dersom det er behov for ytterligere 
tillegg til avtalen i forhold til leie av grunn får ordfører fullmakt til å godkjenne endringene og eventuelle 
endring i forhold til økt pris. Tomten går til strandlinjen. Fri ferdsel forbi området må avklares.  
 
 



Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Lyngdal kommune inngår avtale mellom Lyngdal kommune, Farsund kommune, Ren Energi Ramsland As 
og Rabben AS vedrørende kraftutbygging av Lastadbekken i Lyngdal kommune med følgende 
tilleggspunkt: 
Leiebeløpet for tomten prisjusteres årlig 01.01 på bakgrunn av konsumprisindeksen for foregående 12-
måneders periode fra september til september. Leien betales etterskuddsvis en gang i året. 
  
  
Avtalen innebærer at Lyngdal kommune inngår leieavtale for gnr 96, bnr 2 for 60 år med mulighet for 
forlengelse. Ordfører gis fullmakt til å undertegne endelig avtale.  
Dersom det er behov for ytterligere tillegg til avtalen i forhold til leie av grunn får ordfører fullmakt til å 
godkjenne endringene og eventuelle endring i forhold til økt pris.  
Tomten går til strandlinjen. Fri ferdsel forbi området må avklares.  
 
 

PS 90/2020 Søknad om kjøp av kommunal grunn som tilleggsareal - Svein Ånensen, gnr 48, bnr 103, 
Austad 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Svein Ånensen får avslag på å kjøpe del av kommunal grunn fra gnr 48, bnr 110 som tilleggsareal til sin 
eiendom gnr 48, bnr 103. 
Formannskapets behandling av sak 90/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Svein Ånensen får avslag på å kjøpe del av kommunal grunn fra gnr 48, bnr 110 som tilleggsareal til sin 
eiendom gnr 48, bnr 103. 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Forslag fra Jon Are Åmland, KrF: 
Svein Ånensen innvilges søknad om å kjøpe del av kommunal grunn fra gnr 48, bnr 110 som 
tilleggsareal til sin 
eiendom gnr 48, bnr 103. 
  
  
Alternativ avstemming: 
Forslaget fra Jon Are Åmland, KrF falt med 3 stemmer (Torill Espeland, KrF, Jon Are Åmland, KrF, Unni 
Nilsen Husøy, FrP). 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 
  



  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Svein Ånensen får avslag på å kjøpe del av kommunal grunn fra gnr 48, bnr 110 som tilleggsareal til sin 
eiendom gnr 48, bnr 103. 
 
 

PS 91/2020 Salg av aksjer i Mandal Havn Strømsvika AS 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal viser til kommunestyrevedtak i Lindesnes kommunestyre 24.09.20 og tilbud fra Lindesnes 
kommune datert 12.10.20 om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS 
for kr. 3.500.000. På bakgrunn av dette beslutter Lyngdal kommunestyre å akseptere Lindesnes kommune 
sitt tilbud om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS.  
Formannskapets behandling av sak 91/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal viser til kommunestyrevedtak i Lindesnes kommunestyre 24.09.20 og tilbud fra Lindesnes 
kommune datert 12.10.20 om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS 
for kr. 3.500.000. På bakgrunn av dette beslutter Lyngdal kommunestyre å akseptere Lindesnes kommune 
sitt tilbud om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS.  
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling falt med 6 stemmer mot 1 stemme (Unni Nilsen Husøy, FrP). 
  
  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Lyngdal viser til kommunestyrevedtak i Lindesnes kommunestyre 24.09.20 og tilbud fra Lindesnes 
kommune datert 12.10.20 om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS 
for kr. 3.500.000.  
På bakgrunn av dette beslutter Lyngdal kommunestyre IKKE å akseptere Lindesnes kommune sitt tilbud 
om kjøp av Lyngdal kommune sine aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS.  
 
 

PS 92/2020 Samarbeidsavtale med Hægebostad kommune om vertskommunesamarbeid om Byremo 
ungdomsskole 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Hægebostad kommune om 
vertskommunesamarbeid for Byremo ungdomsskole. 



Bakgrunn for saken: 
Formannskapets behandling av sak 92/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Hægebostad kommune om 
vertskommunesamarbeid for Byremo ungdomsskole. 

 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Ordfører Jan Kristensen, H: 
Saken utsettes for behandling i neste møte i Formannskapet. 
Dette da saken ikke er ferdig behandlet i Hægebostad. 
  
  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Saken utsettes for behandling i neste møte i Formannskapet. 
Dette da saken ikke er ferdig behandlet i Hægebostad. 
 
 

PS 93/2020 Forespørsel om sponsing av julehefte Byremo Bedehus 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Formannskapets behandling av sak 93/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Jan Kristensen, H fremmet følgende forslag: 
Formannskapet bevilger kr. 1300 i støtte for helside julehefte Byremo Bedehus. 
Midlene belastes Formannskapets post. 
  
  
Avstemming: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
  
 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
  
Formannskapet bevilger kr. 1300 i støtte for helside julehefte Byremo Bedehus. 
Midlene belastes Formannskapets post. 



  
 
 

RS 24/2020 Orienteringer / eventuelt 
Formannskapets behandling av sak 24/2020 i møte den 29.10.2020: 
 
 
Formannskapets Behandling 29.10.2020: 
  
Kl. 11.55 - 12.15: 
Orientering ved Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver Organisasjon og Personal; 
Sykefraværstall på virksomhetsnivå pr. 29.10.20. 

  

  

Etter forespørsel fra Formannskapet - sykefraværstall på virksomhetsnivå: 

Plan og næring: 3,78% (10 ansatte eller mindre) 

Økonomi: 22,24% (10 ansatte eller mindre) 
Organisasjon og personal: 3,54% (10 ansatte eller mindre) 
Samskapning og innovasjon: 7,68% (10 ansatte eller mindre) 
Tekniske tjenester: 11,17% (mellom 10-50 ansatte) 
Barnehage: 8,89% (over 50 ansatte) 
1-7 kl: 9,43% (over 50 ansatte) 
8-10 kl + voksenopplæring: 8,36% (over 50 ansatte) 
Arealforvaltning og miljø: 1,62% (10 ansatte eller mindre) 
Kultur: 6,57% (mellom 10-50 ansatte) 
Servicesenter helse og velferd: 4,18% (mellom 10-50 ansatte) 
Hjemmetjenester: 16,51% (over 50 ansatte) 
Institusjon: 11,54% (over 50 ansatte) 
Habilitering: 8,65% (over 50 ansatte) 
Forebygging og livsmestring: 12,32% (over 50 ansatte) 

 
Formannskapets Vedtak 29.10.2020: 
Ingen vedtak ble fattet. 
 
 


