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

 
Tilleggsinformasjon: 
  
Møtet gjennomføres som nettmøte via Microsoft Teams samt overføres via Lyngdal kommunes Nett-TV. 
  
Følgende saksframlegg ligger ikke med i møteinnkallingen, men ettersendes/legges ut i forkant av møtet i 
Kommunestyret: 
PS 36/2020, Søknad om tilleggsbevilgning - Lyngdal helsehus 
PS 37/2020, Budsjett 2020 – Budsjettjustering 
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PS 35/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

RS 17/2020 Orientering/Eventuelt

PS 36/2020 Søknad om tilleggsbevilgning - Lyngdal helsehus

PS 37/2020 Budsjett 2020 – Budsjettjustering



 

 Arkivreferanse: 2020/3598-2 
 Arkivkode: 082 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 28.04.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 07.05.2020 45/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 38/2020 

 

Reduksjon i godtgjørelse til varaordfører 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Størrelsen på godtgjørelse til varaordfører holdes uendret. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 45/2020 i møte den 07.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Størrelsen på godtgjørelse til varaordfører holdes uendret. 
 
 
Formannskapets Behandling 07.05.2020: 
Jon-Are Åmland ba om vurdering av sin habilitet. 
Han ble erklært inhabil og Stein Asle Johnsen, H tiltrådte som varamedlem i saken. 
  
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets Vedtak 07.05.2020: 
  
Størrelsen på godtgjørelse til varaordfører holdes uendret. 

SAKSFRAMLEGG

4



2

 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Varaordfører Jon-Are Åmland har bedt om at hans godtgjørelse endres fra 20% til 10% fra 15.03.20 og då 
lenge koronatiltakene varer.  
 
Han oppgir følgende i mail til kommunen 03.04.20: 
Som følge av koronatiltakene har det de siste ukene vært lite politisk aktivitet og ingen oppdrag som 
varaordfører. 
Jeg har brukt tiden på å holde meg oppdatert om situasjonen og tiltak i kommunen i tilfelle jeg må 
steppe inn for ordfører. I tillegg har det vært et møte i formannskapet. 
Ut i fra dette ber jeg om at min lønn reduseres til 10 % av ordførers lønn fom 15.mars og så lenge 
tiltakene pågår. 
 
 
 
 
 
Vurdering: 
Varaordførers godtgjørelse er vedtatt til 20% av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker 
varaordførers deltakelse i alle styrer, råd og utvalg. Varaordfører er også ordførers faste stedfortreder. 
Det er i reglementet ikke satt noen nedre eller øvre begrensning for varaordøres arbeidsomfang. 
 
Den politiske aktiviteten vil variere gjennom året og det er derfor ikke knyttet noen særskilt arbeidstid til 
godtgjørelsen. Selv om koronasituasjonen er spesiell og medfører mindre aktivitet for varaordfører, kan 
dette raskt endre seg. P.t. er vi tilbake på tilnærmet normal møtefrekvens i utvalgene, selv om disse 
foregår på teams. Kommunedirektøren vil ikke anbefale at godtgjørelsen reguleres for periodevise 
endringer i den politiske aktiviteten og foreslår at nåværende godtgjørelse opprettholdes. 
 
 
Konklusjon: 
Det gjøres ikke endringer i godtgjørelsen til varaordfører. 
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 Arkivreferanse: 2020/2472-3 
 Arkivkode: 249 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 19.04.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 07.05.2020 43/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 39/2020 

 

Opprettelse av kommunalt næringsfond 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Retningslinjer for kommunalt næringsfond vedtas. Formannskapet har fullmakt til å revidere 
retningslinjene etter at de er vedtatt av Kommunestyret. 

2. Det opprettes en digital søknadsprosess. 
3.  

Formannskapets behandling av sak 43/2020 i møte den 07.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Retningslinjer for kommunalt næringsfond vedtas. Formannskapet har fullmakt til å revidere 
retningslinjene etter at de er vedtatt av Kommunestyret. 

1. Det opprettes en digital søknadsprosess. 
 
Formannskapets Behandling 07.05.2020: 
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets Vedtak 07.05.2020: 

SAKSFRAMLEGG
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1.Retningslinjer for kommunalt næringsfond vedtas. Formannskapet har fullmakt til å revidere 
retningslinjene etter at de er vedtatt av Kommunestyret. 
2.Det opprettes en digital søknadsprosess. 
  
 
 

 

4. Etter utløpet av 2020 legger administrasjonen frem en evaluering av ordningen for 
Formannskapet. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
I forbindelse med nedleggelsen av «Vekst i Lyngdal» så fattet Formannskapet følgende vedtak 
27.02.2020: 
 

 
 
Vurdering: 
Endelig regnskap etter «Vekst i Lyngdal» er ikke gjort opp. Det foreslås at midlene avsettes til fondet i sin 
helhet når midlene overføres. 
 
Det overføres kr 175.000 fra rammen til Plan og Næring i årlig påfylling til fondet. Det bør også prioriteres 
andre midler til fondet, eventuelt bør den årlige rammen i budsjettet økes. 
 
Det er laget et utkast til vedtekter for det kommunale næringsfondet som ligger vedlagt saken. Viser til 
vedlegget. 
 
For å håndtere søknadene på en effektiv måte foreslås det at det opprettes et digitalt søknadsskjema 
med kobling til arkivsystemet «Elements».  
 
Kommunestyret må ta stilling til hvilket utvalg som skal behandle søknadene. Det er heller ikke anbefalt 
noen formulering i forhold til om tilskudd skal motregnes kommunale krav eller om det skal kreves 
fremlagt skatteattest. 
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Etter utløpet av 2020 bør retningslinjer og prosess evalueres. 
 
 
Konklusjon: 
 
Retningslinjene for fondet vedtas. Formannskapet har fullmakt til å revidere retningslinjene etter at de er 
vedtatt av Kommunestyret. 
 
Det utformes en digital søknadsprosess for søknadene. 
 
Etter utløpet av 2020 legges det frem en evaluering av ordningen for Formannskapet. 
 
Vedlegg: 

1 Retningslinjer for Lyngdal kommunale næringsfond - utkast 
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Vedtatt: Sist revidert:  

LYNGDAL KOMMUNALE NÆRINGSFOND 
Retningslinjer for fondet. 
 

FORMÅL: 

Lyngdal kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon 

og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til 

vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen. 

Følgende forhold vektlegges: 

• Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale 

• Betydningen for næringsutviklingen i Lyngdal 

• Søkers mulighet for å lykkes 

• Bærekraftperspektivet 

• Blå og grønn næring 

• Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge 

 

 

Dersom andre eksisterende støtteordninger kan være aktuelle bør søker først søke på disse 

ordningene før søknad til Lyngdal kommunale næringsfond sendes inn. 

Den nye kommunen skal utarbeide ny kommuneplan og strategisk næringsplan på sikt. Tildelingene 

må da også være i samsvar med føringene i disse dokumentene samt føringer i Regionplan Agder 

2030 og Regionplan Lister 2030. 

 

Det gis ikke tilskudd til: 

• Sanering av gjeld 

• Ordinær drift 

• Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse 

• Bygninger 

• Ordinære investeringer 

 

FONDETS KAPITAL 

Lyngdal kommunale næringsfond består at kapitalen etter nedleggelse av «Vekst i Lyngdal», faste 

årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre midler når kommunestyret ser anledning til det. 

 

SØKNAD: 

Det benyttes digitalt søknadsskjema på hjemmesida til Lyngdal kommune. 
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Vedtatt: Sist revidert:  

 

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger:  

1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer. 

2. En kort beskrivelse av virksomheten.  

3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Effektmål av tiltaket må beskrives konkret. 

4. Budsjett, regnskap og investerings- / finansieringsramme.  

5. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger.  

6. Beskrivelse av miljøprofil og bærekraftperspektiv 

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING: 

Søker må ha organisasjonsnummer eller være i en prosess med registrering av virksomhet. 

Virksomheten må ha hovedkontoradresse i Lyngdal kommune.  

Det utdeles midler fra fondet to ganger i året. I 2020 er søknadsfristene 1.juli og 1.november. Fra 

2021 er søknadsfristene 1.april og 1.oktober. I særlige tilfeller kan det gjennomføres hastebehandling 

av søknader. 

Det er formannskapet eller utvalg for miljø, plan og teknisk som avgjør søknadene. Søker kan bli 

invitert til møtet for å gi en presentasjon av tiltaket.  

 

Ingen har krav på støtte fra fondet og det er ingen klageadgang. 

 

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av tiltaket. Summen av tildelinger kan utgjøre inntil 50 % av fondets 

størrelse ved inngangen av året. 

 

Skal skatteattest innleveres før tildeling av støtte? Hva med kommunale krav? 
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 Arkivreferanse: 2020/608-8 
 Arkivkode: G00 
 Saksbehandler: Tom Reidar Valand 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 06.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.05.2020 40/2020 

 

Tilbud om deltakelse i forsøksprosjekt med statlig finansiering av helse- og 
omsorgstjenester 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune sier ja til tilbudet om å delta i prøveprosjektet med statlig finansiering av helse- og 
omsorgstjenester for perioden fra 1.1.2021 til og med 31.12.2022. 
 
Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å signere avtalevilkår og samarbeidsavtale med 
Helsedirektoratet.  
 
Prosjektet etableres fra og med 1.7.2020. Det rekrutteres prosjektleder fra egne ressurser. I tillegg gis det 
fullmakt til å tilsette ett årsverk for styrking av prosjektorganisasjonen. Stillingene finansieres via 
inntektspåslaget på 4%.  
 
Utvalg for Helse og velferd delegeres fullmakt til å fungere som styringsgruppe for prosjektet. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret i Lyngdal fattet den 30.01.2020 sak 6/2020 følgende vedtak:    
«Lyngdal kommune vedtar å søke deltakelse i prøveprosjekt vedr. statlig finansiering av helse- og 
omsorgstjenester i perioden 2020 – 2023».  
 
Det er nå kommet svar fra Helsedirektoratet hvor Lyngdal kommune tilbys deltakelse i prøveprosjektet. 
Dette sammen med 5 andre nye kommuner: Froland, Fauske, Austevoll, Våler og Osterøy. I tillegg 

SAKSFRAMLEGG
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videreføres prøveprosjektet for de 6 kommunen som har deltatt i forrige periode. Forutsetningen for at 
prosjektet videreføres er at det bevilges midler i forbindelse med Stortingets behandling av revidert 
statsbudsjett i juni då.  
 
I tilsagnsbrevet fra Helsedirektoratet er det skissert en del vilkår for deltakelse i prøveprosjektet. 
Kommunen må innen 1. juni gi en skiftelig tilbakemelding på om de aksepterer disse vilkårene og signerer 
samarbeidsavtale med Helsedirektoratet for å kunne delta. 
 
På grunn av Coronapandemien er det gjort et halvt års utsettelse på oppstart av prosjektet i forhold til 
skissert plan på søknadstidspunktet. Følgende tidsplan er estimert: 

 Prosjektperiode fra 1.1.2021 – 31.12.2022  
 Ny finansieringsmodell hvor rammetilskudd erstattes med enhetspriser og rundsumstilskudd trer 

i kraft fra og med 1.7.2021  
 Uttrekk fra rammetilskuddet gjelder fra 1.7.2021 basert på 2019 regnskapet 
 4 % inntektspåslag fra uttrekk av rammetilskudd utbetales fra 1.1.2021 - 2024 (avvikles med 60 % 

i 2023 og 40 % i 2024) 
 Fra 1.1.2023 får kommunen tilbakeført vanlig rammetilskudd 

Tilskudd som utbetales kan kun brukes innen helse og Velferd. Av inntektspåslaget skal 500 000 gå til 
prosjektgjennomføring i kommunen. Resterende del kan brukes til forbyggende tjenester og/eller dekning 
av merutgifter som følge av høyere kostander eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i 
prismodellen. 
 
Mål for prosjektet: 
Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 
tildeling av omsorgstjenester gir: 

 økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og 
 Riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne 

Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader til felles møter og samlinger som Helsedirektoratet 
arrangerer med unntak av reiser til slike samlinger. Kommunen plikter å anskaffe videokonferanseutstyr 
med lisens til Norsk Helsenett. Helsedirektoratet finansierer dette med inntil kr. 50 000.  
I tillegg til dette er det skissert en del kriterier som kommunen er forpliktet til å følge for å delta. Dette er 
beskrevet punktvis i vedlagt tildelingsbrev. Ett av kravene er bla at kommunestyret må ha vedtatt 
deltakelse i prøveprosjektet. Lyngdal kommunestyre har kun vedtatt søknad om deltakelse. Saken legges 
derfor frem til politisk behandling.  
 
Vurdering: 
I saksfremlegget til kommunestyret i Lyngdal den 30.1.2020 i forbindelse med om Lyngdal kommune 
skulle søke om deltakelse i prøveprosjektet, ble det skissert en del positive og negative erfaringer fra de 
kommunene som har deltatt i prosjektet. Erfaringene er hentet fra evalueringsrapportene til Agenda 
Kaupang som har gjennomført følgeevaluering i prosjektet. Det er skisser følgende momenter: 
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Faglig: 
 Alle kommunene som har deltatt i prosjektet etter Modell A opplever å ha fått en mer 

profesjonell tildelingsprosess for tjenester 
o sterkere brukermedvirkning 
o bedre tilpassede tjenester til brukerne. 

 Alle kommunene opplever også at de har fått økt kompetanse og at det har vært et tettere 
samarbeide med økonomienhetene med bedre forståelse av tjenestebildet. 

o Dette har ført til bedre styring av tjenestene. 
o Det har også medført at det har vært en betydelig ryddejobb, spesielt for ansatte som 

jobber i tildelingstjenesten. 
 Kommunene som har deltatt i prosjektet har fått veldig god oppfølging av ansatte i 

Helsedirektoratet og deltatt i nettverk sammen med andre deltakerkommuner. 
 Prosjektet har også gitt økonomisk overskudd for alle kommunene slik at de kan bruke penger på 

forebygging, tjenester eller utstyr som de ellers ikke ville fått anledning til dersom de ikke hadde 
deltatt i prosjektet. 

 
For Lyngdal kommune vil det være en klar faglig gevinst å delta i prøveprosjektet. Det gir en unik mulighet 
for å få en faglig og god tildelingsprosess for tjenester. Dersom man via deltakelse i prosjektet kan få en 
bedre forståelse og oversikt på kostnadsbildet for de enkelte tjenestene, så vil dette kunne medføre en 
riktigere tildeling av tjenester både med hensyn til fag og økonomi. Dagens tildeling av tjenester skjer 
stort sett i henhold til fag og ønsker/behov for bruker, hvor økonomi i liten grad blir vurdert i forhold til 
hvor det i omsorgskjeden er mest økonomisk å utføre tjenestene. Erfaringer fra kommuner som har 
deltatt i prøveprosjektet er også at brukermedvirkningen har være bedre i forbindelse med 
tildelingsprosessen.  
 
Ut fra kommunes nåværende økonomiske situasjon, vil det være svært viktig å få kontroll på kostnadene. 
Dette er en jobb som uansett må gjøres og det vil kunne være nyttig med bistand fra både 
Helsedirektoratet, følgeevaluering og ved et tett samarbeid med andre deltakerkommuner i denne 
prosessen. Det er usikkert om det er mulighet å få et overskudd fra prosjektet slik som de andre 
kommune har fått, men dersom dette er mulig vil dette kunne brukes til å styrke evt. både fagutvikling og 
forebyggende tjenester i Lyngdal kommune. Dette spesielt med tanke på barn og unge for på sikt å 
redusere utgiftene til både økonomisk sosialhjelp og barnevern.  
 
Økonomi: 
Alle kommunene har hatt økte utgifter til helse- og omsorg i prosjektperioden, men med stor variasjon 
mellom kommunene. 

 Stjørdal og Hobøl kommunen har hatt en beskjeden vekst 
 Lillesand og Os har hatt en betydelig kostnadsvekst. 

 
Totalt har veksten økt med 26 % i forsøkskommunene fra 2015 – 2018. Mye av veksten forklares med 
økning i behovet for tjenester, spesielt innen gruppen personer med nedsatt funksjonsevne under 18 år 
og for eldre. Ingen kommuner ser ut til å ha tildelt tjenester mer generøst. Selv med utgiftsøkning har alle 
kommunene allikevel hatt et betydelig overskudd i forhold til faktiske utgifter til tjenester. Disse pengene 
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er brukt til å styrke tjenesten, slik som kompetanseutvikling, lavterskeltiltak, 
velferdsteknologi/hjelpemidler og investeringer i sykehjem/helsehus. De fire kommunene har fått totalt 
614 mill. mer i løpet av de tre årene prosjektet har vart i forhold til det de vill fått dersom de hadde fått 
tildelt midler via rammefinansiering.  
 
Ved evt. deltakelse i prøveprosjektet gjøres det uttrekk i rammetilskuddet fra 1.7.2021 basert på faktisk 
utgifter i regnskapet for 2019 for KOSTRA koder (234, 253, 254 og 261). Dette er: 

 234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm, 
matombringing og støttekontakt) 

 253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig) 
 254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring, 

BPA, privat avlastning og omsorgslønn)  
 261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig)  

Helse til barn er ikke med, ellers så er alle de andre brukergruppene med. Egenandeler som kommunen 
tar inn påvirker ikke prosjektet. 
 
De største utgiftene innen pleie og omsorg for kommunene er innen KOSTRA kodene 253 og 254 (KOSTRA 
kode 254 gjelder for ansvarsområdene hjemmesykepleie, psykisk helse/rus og habilitering). 
Kostnadsutvikling fra 2015 – 2019 for Lyngdal og Audnedal kommune har vært følgende: 
 

Kommune KOSTRA 2016 2017 2018 2019 % vis endring 
2016 - 2019 

Lyngdal 253 52 575 408 52 048 361     58 100 250 59 515 625 13,4 % 
Lyngdal 254 68 292 287 79 302 833 98 945 501 97 401 821 42,6 % 
- Hj. basert 31 137 569 36 474 199 45 391 890 48 089 326 52,6 % 
-Habilitering 21 821 092 29 466 466 35 059 371 34 408 089 54, 4 % 
-Psyk./rus 

254 
 8 416 452  5 324 740  9 654 989 12 839 357 57,7 % 

Audnedal 253 17 852 260 19 065 828 18 578 421 18 447 284 3,33 % 
Audnedal 254 13 403 909 14 794 064 16 160 020 18 044 560 34,62 % 

 
Befolkningsutvikling:  

Kommune Aldersgruppe 2016 2017 2018  2019 % vis 
endring 

Lyngdal 67 år + 1180 1198 1248 1278 8,3 % 
Årlig % vis endring   1,53 % 4,17 % 2,40 %  
Audnedal 67 år + 261 264 266 271 3,8 % 
Årlig % vis endring  1,95 % 1,15 % 0,76 % 1,88 %  

 
Endring av tildelte vedtakstimer hjemmesykepleie og hjemmehjelp Audnedal og Lyngdal 

 2016 2017 2018 2019 % vis 
endring 
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Gj. snitt timer pr uke hjemmespl. Lyngdal  156 246 330 438 181 % 
Gj. Snitt timer pr. uke hjemmehj. Lyngdal 67,9 78,7 82,6 90,6 33,5 % 
      
Gj. snitt timer pr uke hjemmespl. Audnedal   69,5 95,3 37,1% 
Gj. Snitt timer pr. uke hjemmehj. Audnedal Ikke data 

 
Lyngdal kommune 
Lyngdal kommune har i perioden 2016 -2019 hatt en økning fra totalt kr. 67 266 660 i 2016 til kr 96 
007 269 i 2019 for KOSTRA funksjon 254 (tjenester innen enheter for psykisk helse/rus, habilitering og 
hjemmesykepleie/hjemmehjelp). Den største økningen innen KOSTRA funksjon 254 skyldes økning i 
utgifter innen hjemmebaserte tjenester og habilitering i perioden 2016 til 2018. Vi ser at antall timer som 
er tildelt innen hjemmesykepleie er økt betydelig i hele perioden fra ca. 156 timer i snitt/uke i 2016 til ca. 
440 timer i snitt pr. uke i 2019. Dette utgjør en økning på ca. 180 %. For hjemmehjelp har det vært noe 
mindre økning med ca. 33,5 % i antall timer i snitt pr. uke. Det er også slik at antall tjenestemottakere 
med middels og omfattende omsorgsbehov innen hjemmebaserte tjenester har økt betydelig i samme 
periode. Det kan derfor tyde på at det har vært en sterk vridning ved at flere brukere med omfattende 
tjenestebehov behandles i hjemmetjenesten i de siste årene enn tidligere i stedefor i sykehjem. Samlet 
for hjemmetjenestene og institusjon er det en kostnadsvekst på 29,8 % i perioden 2016 – 2019. I samme 
periode har økning av antall eldre over 67 år økt med ca. 4,7 % for samme periode. KOSTRA gruppe 11 
har det i samme periode hatt en kostnadsøkning på 41,4 % for KOSTRA funksjonen 253 og 254. 
 
Audnedal kommune 
Audnedal kommune har hatt en høy dekning av institusjonsplasser hvor det hele tiden har vært stort 
press på disse plassene. For å møte utfordringer med økning i antall eldre i årene fremover har det vært 
en bevist politikk å styrke hjemmebaserte tjenester. Dette gjenspeiles også i kostnadsutviklingen hvor 
økning i utgifter i årene 2017 – 2019 hovedsakelig har vært innen KOSTRA funksjon 254, hvor 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp står for den største del av økningen. Vi ser også at gjennomsnittlig 
økning timer pr. uke med hjemmesykepleie har økt med 37,1 % fra 2018 – 2019. Vi har ikke tall for 
hjemmehjelp. Kostnadene innen institusjon har vært tilnærmet stabile. Total utgiftsøkning for KOSTRA 
funksjonen 253 og 254 har vært 16,7 %. I samme periode har økning av antall endre over 67 år vært 3,8 
%. 
 
Tjenester innen nevnte KOSTRA funksjoner erstattes med enhetskostnader ved evt. prosjektdeltakelse. 
Det betyr at det er forskjellige statlige satser for døgnpriser innen institusjon og egne priser pr time for 
tjenester innen hjemmebaserte tjenester som kommune får refundert fra staten i henhold til vedtak. Den 
største risikoen i prosjektet vil være dersom det er slik at flere av dagens døgnpriser og enhetspriser i 
Lyngdal kommune er høyere enn de statlige satsene. I et slikt tilfelle vil ikke de statlige overføringene 
dekke de faktiske utgiftene. Det positive vil være at kommune uansett mottar et inntektspåslag på 4 % av 
uttrekk fra rammetilskuddet, som i så fall vil kunne bidra til å dekke merkostnader. Anslagsvis vil dette 
ligge på ca. 7 mill. pr år. Dette ut fra sammenligning med Lillesand kommune, som er noenlunde samme 
størrelse som Lyngdal kommune. Noe av inntektspåslaget må brukes til prosjektledelse ved en evt. 
deltakelse. Resterende del kan evt. være med å dekke et underskudd dersom det skulle være aktuelt.  
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Det har ikke vært mulig å beregne hva dagens enhetskostnader for gamle Lyngdal kommune og gamle 
Audnedal kommune har vært i 2019. Det er gjort henvendelser til to av kommune som i dag deltar i 
prøveprosjektet for bistand til å beregne enhetskostnader, men har fått tilbakemelding om at dette er 
veldig vanskelig og tidkrevende. Det er derfor vanskelig å trekke noen konklusjon hvordan Lyngdal 
kommune vil komme ut økonomisk i prosjektet på bakgrunn av beregning av enhetskostnader.  
 
Saken er drøftet med virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte i Lyngdal kommune via Teamsmøte den 
29.4.2020. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund har gitt tilbakemelding om at de ikke støtter 
prosjektet. Fellesorganisasjon (FO) og Delta støtter prosjektet. Se vedlagt kommentarer. 
Virksomhetslederne innen Helse og velferd har diskutert saken på ledermøtet 5.5.2020 og gitt 
tilbakemelding om at de er positive til selve prosjektet, men er ambivalente pga. økt arbeidsmengde i 
forbindelse med prosjektet. Dette pga. slitasje blant ansatte i organisasjonen som følge av både 
kommunesammenslåing, nytt helsehus og Koronapandemien. De tenker også på om det kan gi 
utfordringer når prosjektet er slutt ved at de får rammetilskuddet tilbake.  
 
Konklusjon: 
Faglig 
Lyngdal kommune står nå i en vanskelig økonomisk situasjon hvor det er behov for rydding/omstilling 
innen tjenesteområdene for å få en bedre kostnadsoversikt og kostnadskontroll.  Prosjektet vil kunne 
bidra til å oppnå bedre innsikt i tjenestebildet, bedre styring av tjenestene og tettere samarbeid med 
økonomienhetene. Dette vil kunne være svært nyttig for Lyngdal kommune med tanke på at vi årene 
fremover vil få en sterk økning av antall eldre hvor kravet til effektiv drift vil bli enda større.  
 
Med tanke på at kommunen er slått sammen av to kommuner vil en evt. deltakelse i prøveprosjektet 
kunne til å gi mer likebehandling og mer dialogbasert tildeling av tjenester og dermed være med å bidra 
til å oppfylle kommunens verdigrunnlag og hovedmålsetting. 
 
Alle kommunene som har deltatt i prøveprosjektet gir tilbakemelding om at de har økt sin kompetanse 
gjennom deltakelse i prosjektet. Dette vil også kunne være positivt for Lyngdal kommune. 
 
Ut fra at det i forbindelse med kommunesammenslåing, nytt helsehus og nå Koronapandemi har vært 
slitasje på personell, vil deltakelse i prøveprosjektet kunne bidra negativt ved at vi vet at evt. deltakelse vil 
kreve noe merarbeid. Det er allikevel slik at ut fra den økonomiske situasjonen kommunen er i, vil det 
være nødvendig med en gjennomgang av tjenestene for å få en bedre økonomisk oversikt og styring. 
Dette vil uansett gi merarbeid, men hvor prosjektet vil kunne bidra med nyttig kompetanse.  
 
Økonomisk 
Vi har ikke klart å finne dagens enhetskostnader for Lyngdal innen de KOSTRA funksjonene som blir 
trukket ut av rammen og erstattes med enhetspriser. Det har heller ikke vært mulig å si noe nøyaktig om 
hvordan Lyngdal kommune vil komme ut økonomisk ved en evt. deltakelse ut fra sammenligning av 
KOSTRA tall.  
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Selv om det vil være en usikkerhet i forhold til økonomi, så er det ikke noe som gir sterke indikasjoner på 
at Lyngdal kommune evt. skulle komme negativt økonomisk ut av prosjektet. Dette siden alle 
deltakerkommunene har hatt et betydelig overskudd i løpet av prosjektperioden og at det ser ut til at 
kostnadsveksten for Lyngdal kommune er noenlunde lik deltakerkommunen. Det er ikke gitt signaler på at 
rammevilkårene i prosjektet endres, bortsett fra at det gis refusjon for ressurskrevende brukere i 
sykehjem, noe som er positivt for kommunen. Dersom det skulle vise seg at en ikke klarer å tilpasse seg 
enhetskostnadene fult ut, vil en uansett ha en økonomisk buffer i form av 4 % inntektspåslag.   
 
Dersom Lyngdal velger å si ja til deltakelse, er det viktig at prosjektorganisasjonen etableres så snart som 
mulig etter at det evt. er vedtatt videreføring av prøveprosjektet i Stortinget. Dette for å starte å jobbe 
med riktig koding av tjenester i budsjett og regnskap. Dette vil også gi bedre grunnlag for å sammenligne 
KOSTRA tall og beregne enhetskostnader for kommunen. Dersom det ut fra bedre oversikt over 
kostnader skulle vise seg at kommunen vil gå i underskudd med en deltakelse i prosjektet, vil det evt. 
være mulighet for å tekke seg ut av prosjektet i løpet av høsten 2020. 
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Fra: Berit Kolsrud Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no]
Sendt: 06.05.2020 12:50:25
Til: Berit Kolsrud Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no]
Tittel: VS: statlig finansiering av omsorgstjenestene.

 

Fra: Tina Svindland 
Sendt: tirsdag 28. april 2020 12:39
Til: Kjell Olav Hæåk <Kjell.Olav.Haeak@lyngdal.kommune.no>
Emne: statlig finansiering av omsorgstjenestene.
 
Du spurte for en tid tilbake om tilbakemeldinger på førsøket om statlig finansiering av omsorgstjenestene.
Beklager sen tilbakemelding, dette har rett og slett blitt litt glemt bort.
Jeg har vært i kontakt med fylkesavdelingen angående det å delta i forsøket, de er positive til forsøket da vi har
fokus på faglig utvikling og dette er noe forsøket har i fokus. Men de presiserer at det er viktig med en god
arbeidsgruppe som evaluerer arbeid og resultater.
 
Jeg har dessverre ikke mulighet til å delta på møtet som var satt opp.
 
Mvh Tina Svindland
HTV FO
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Fra: Tom Valand[Tom.Valand@lyngdal.kommune.no]
Sendt: 06.05.2020 12:40:48
Til: Berit Kolsrud Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no]
Tittel: VS: Tilbakemelding vedrørende prøveprosjekt med statlig finansiering

 
 

Fra: Tove Solfrid Skurve 
Sendt: lørdag 2. mai 2020 11:37
Til: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Emne: Tilbakemelding vedrørende prøveprosjekt med statlig finansiering
 
Hei Tom
 
Ang. Prøveprosjekt med statlig finanisering av helse‐ og omsorgstjenester.
NSF støtter hovedprinsippene i tilbakemeldingen fra Fagforbundet.
 
Mvh
Tove Skurve
HTV i Norsk Sykepleierforbund
Lyngdal kommune
Mobil: 91 53 11 60
 

Fra: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 16:03
Til: Linda Skagestad <Linda.Skagestad@lyngdal.kommune.no>; Irlin Fløystøl Frigstad
<irlin.frigstad@lyngdal.kommune.no>; Hildegunn Vik Risnes <Hildegunn.Vik.Risnes@lyngdal.kommune.no>;
Marie Seland <Marie.Seland@lyngdal.kommune.no>; Anne Sanden Kvinen
<Anne.Sanden.Kvinen@lyngdal.kommune.no>; Tone Sommerseth <Tone.Sommerseth@lyngdal.kommune.no>;
Tina Svindland <Tina.Svindland@lyngdal.kommune.no>; Unni Nilsen Husøy
<Unni.Nilsen.Husoy@lyngdal.kommune.no>; Kjell Olav Hæåk <Kjell.Olav.Haeak@lyngdal.kommune.no>; Tove
Solfrid Skurve <Tove.Solfrid.Skurve@lyngdal.kommune.no>
Emne: Presentasjon prøveprosjekt
 
Hei
Oversender som avtalt presentasjon fra dagens møte vedr forsøksprosjekt med statlig finansiering av helse‐ og
omsorgstjenester.
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Valand
Mobil: +47 4799691880

 

19



Fra: Tom Valand[Tom.Valand@lyngdal.kommune.no]
Sendt: 06.05.2020 12:39:31
Til: Berit Kolsrud Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no]
Tittel: VS: Tilbakemelding Delta

 
 

Fra: Unni Nilsen Husøy 
Sendt: tirsdag 5. mai 2020 10:24
Til: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Emne: Sv: Tilbakemelding Delta
 
Hei. Så ikke denne mailen før nå. Ja Delta støtter at Lyngdal kommune deltar i prosjektet.
MVH
Unni Nilsen Husøy

Fra: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Sendt: mandag 4. mai 2020 11:57
Til: Unni Nilsen Husøy <Unni.Nilsen.Husoy@lyngdal.kommune.no>
Emne: SV: Tilbakemelding Delta
 
Hei igjen
Betyr det at Delta støtter at Lyngdal kommune deltar i prosjektet? Det blir økt arbeidsbelastning for ansatte i
forbindelse med rapportering etc, spesielt for Tjenestekontoret, det vet vi ut fra evalueringsrapporten og
tilbakemelding fra de andre deltakerkommunene.
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Valand
Mobil: +47 4799691880

 
 

Fra: Unni Nilsen Husøy 
Sendt: mandag 4. mai 2020 11:51
Til: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Emne: Sv: Tilbakemelding Delta
 
Hei.
 
Uttalelse til prøveprosjekt for statlig finansiering av helse‐ og omsorgstjenester fra Delta.
 
Dette er et spennende prosjekt der ansatte kan få muligheten til økt kompetanse og videreutdanning langt
utover hva en kommune ellers hadde hatt mulighet til. Men det er viktig å understreke at det er viktig at
resursene kommunen får blir brukt rett og at det ikke blir økt arbeidsbelastning for de ansatte i overgangen
til nye systemer og rutiner.
 
 
MVH
Unni Nilsen Husøy
HTV Delta.
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Fra: Tom Valand <Tom.Valand@lyngdal.kommune.no>
Sendt: mandag 4. mai 2020 11:27
Til: Unni Nilsen Husøy <Unni.Nilsen.Husoy@lyngdal.kommune.no>
Emne: Tilbakemelding Delta
 
Hei
Har fått tilbakemelding fra tre organisasjoner vedr. prøveprosjekt for statlig finansiering av helse‐ og
omsorgstjenester. Holder på å skrive saken, så fint om du kan sende meg en skriftlig uttalelse så fort som mulig
slik at jeg evt kan si noe om hva alle organisasjonene mener.
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Valand
Mobil: +47 4799691880
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 å FAGFORBUNDET

Til Lyngdal Kommune
V/kommunedirektør Kjell Olav Hæåk Lyngdal 24.apri1 2020

STATLIG FINANSIERING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig

finansiering av omsorgstjenesten.

l den forbindelse har Fagforbundet vært inn og sett på de erfaringer som er gjort i

kommuner som har vært med  i  forsøket.

Det har vært to ulike finansieringsmodeller i forsøket som er blitt gjennomført. Våre

kommentarer bygger på generelle punkter som vi ser har kommet frem i evalueringer.

Ved en statlig finansiering vil aktivitet finansiering kunne gjøre endringer i kommunens

budsjettet for omsorg. Kommunen vil være «låst» for å kunne omdisponere midler internt,

og vi mener at dette svekker lokaldemokratiet, og igjen føre til at det er staten som setter

premisser for pengebruken i lokalmiljøet.

l tillegg ser vi at det settes en standard for tjenestekriterier for å få stykkprisfinansiering, og

dette kan svekke både faglige og politiske tiltak, som igjen kan være bedre enn standard

kriteriene.

Vi mener at det legges til rett for privatisering av tjenester, da det forutsetter at det benyttes

en «bestiller og utfører» modell. Dette kan gjøre det lettere for enheter å bestille fra andre

enn kommunens egne driftsenheter.

l en rapport fra 2019 kommer det frem at det har vært kompetanseheving for ansatte, og

dette ser vi som positivt. Det har også gitt økte overføringer fra staten.

Det som vi ser på som en utfordring, er at hvis kommunen går ut av ordningen med statlig

finansiering, så mener vi det ikke er realistisk å kunne beholde tilsvarende økonomiske

rammer som tjenesten har i prosjektet. Dette kan igjen medfører at enten må man gå «ned»

på tjeneste tilbudet innenfor omsorg, eller så vil det få konsekvenser for andre tjenester som

er lovpålagt i kommunen, som skole og barnehage.

Rapporten viser også økt byråkrati og økt rapportering.

Fagforbundet er skeptisk til å gå inn i en ordning med statlig finansiering av

omsorgstjenesten. Vi mener at ved å gå inn i denne ordninger fratas muligheten til utvikling

av tjenestene, og muligheten til å se tjenestetilbudet til kommunen som en helhet. Dette

fører til at lokaldemokratiet svekkes, ved at en tjenestene blir underlagt statlige kriterier

Hilsen

Fagforbundet Lyngdal

v/leder

Tone Sommerseth
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Innvilger deltakelse i Forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester for 
Lyngdal kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 761, post 65 

Helsedirektoratet viser til deres søknad av 31.01.2020 og innvilger herved deltakelse i 
forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester. 
 
Forsøksordningen er beskrevet i tilskuddsregelverket for ordningen, rapport om kriterier for 
tildeling av omsorgstjenester, samt rapport om finansieringsmodell for omsorgstjenester. Det 
er i tillegg utarbeidet en samarbeidsavtale for Helsedirektoratet og kommunene som deltar i 
forsøksordningen. Alle dokumentene finnes på Helsedirektoratets nettside 
https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-
finansieringavomsorgstjenester. 
 

INNVILGELSE AV DELTAKELSE I FORSØKSORDNING 

Helsedirektoratet tilbyr Lyngdal kommune deltakelse i forsøksordningen. Som følge situasjonen 
med utbrudd av koronavirus er oppstart i forsøksordningen utsatt. For Lyngdal kommune vil 
forsøksperioden vare fra 01.01.2021 og ut 31.12.2022. Ny finansieringsmodell vil trer i kraft fra 
01.07.2021. 
 
For gjennomføring av forsøksordningen tas det forbehold om Stortingets behandling av 
statsbudsjettet i forsøksperioden. Valg av nye kommuner og utsettelsen av oppstart for disse vil 
bli omtalt i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Oppstart vil være avhengig av Stortingets 
behandling av saken. 
 
Som tilskudd utbetales det inntektspåslag fra 01.01.2021. Dette skal tilsvare 4% av netto 
driftsutgifter til omsorgstjenester (KOSTRA-funksjon 234, 253, 254 og 261), maksimalt 
avgrenset til kr. 28 mill. i 2020. Beregning av inntektspåslaget vil være basert på regnskap 2019. 
Utbetalingen vil årlig fordeles over 4 terminer, og vil bli nærmere spesifisert pr KOSTRA-
funksjon. Tidspunkt for utbetalinger er spesifisert i vedlegg til dette tilskuddsbrevet. 
 
Som det fremgår av tilskuddsregelverket vil deltakelse i forsøksordningen innebære at det 
gjøres et uttrekk fra kommunens rammetilskudd. Grunnlaget for uttrekket skulle i 
utgangspunktet tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenesten (KOSTRA-funksjon 234, 

LYNGDAL KOMMUNE 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 

Deres ref.:     
Vår ref.: 20/3799-4 

Saksbehandler:  Linda Krogh Lyche 
Dato:  20.03.2020 
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253, 254 og 261) året forut for forsøksordningen, det vil si 2020 for de nye kommunene. Som 
følge av situasjonen med utbrudd av koronavirus er det forventet at kommunenes utgifter i 
2020 ikke vil gjenspeile et normalt driftsår. Det er derfor besluttet at uttrekket i 2021 vil 
baseres på 2019-regnskapet. Uttrekket justeres for hvert år med et gjennomsnitt av anslått 
vekst i kostnader som skyldes endring i demografi, i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. I 
tillegg omdisponeres årlig midler fra toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.  
 
Oppstart med ny finansieringsmodell vil være 01.07.2021 og uttrekket fra rammetilskuddet vil 
gjelde fra samme tidspunkt. For perioden 01.01.2021-30.06.2021 vil kommunen motta 
ordinært rammetilskudd. 
 
Kommunen vil som erstatning for rammetilskudd motta et rundsumtilskudd, et 
aktivitetsbaserttilskudd for tjenester det fattes enkeltvedtak om og et inntektspåslag. Dette er 
nærmere beskrevet i Helsedirektoratets rapport om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019). 
 
Før oppstart av ny finansieringsmodell skal kommunen melde inn aktivitetsnivået ved 
oppstartstidspunktet, som gir grunnlag for et a konto aktivitetstilskudd for 2. halvår 2021. 
Deretter skal kommunen etter hvert avsluttet kvartal rapportere inn faktisk aktivitet 
som danner grunnlag for et korreksjonsoppgjør på det aktivitetsbaserte a konto tilskuddet. Jf. 
punkt 1 under avsnitt om rapporteringskrav. Plan for terminutbetalinger, rapporteringsfrister 
og korreksjonsoppgjør for hele forsøksperioden følger vedlagt. 
 
Når forsøket avvikles 31.12.22 vil utbetaling av tilskudd opphøre og kommunen vil få tilbakeført 
rammetilskudd. Fra forsøkets sluttdato er det planlagt en avviklingsperiode på 2 år (2023-2024). 
I avviklingsperioden vil kommunene motta en nedtrapping av inntektspåslaget med 60 prosent i 
2023 og 40 prosent 2024. Fra og med 2025 opphører inntektspåslaget. 
 

VILKÅR FOR DELTAKELSE I FORSØKSORDNING  

 
Mål  
Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige  
kriterier for tildeling av omsorgstjenester gir:  

 økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og  

 riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne.  
 
Føringer og vilkår  
Rundsumtilskudd, aktivitetsbasert tilskudd for tjenester etter enkeltvedtak og inntektspåslag er  
øremerket omsorgstjenester og skal brukes i samsvar med tilskuddsregelverket for ordningen,  
Helsedirektoratets rapport om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019), og kravene i dette  
brevet.  
 
Tilskuddet skal dekke alle utgifter til aktivitet som retter seg mot målene for forsøksordningen.  
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål.  
 
Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader til felles møter og samlinger som  
Helsedirektoratet arrangerer for forsøkskommunene. Kommunen må selv dekke kostnader  
knyttet til reise til møter og samlinger. Det forutsettes at kommuner i forsøket anskaffer  
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videokonferanseutstyr med lisens til Norsk helsenett. For de kommuner som ikke allerede har 
fått slik finansiering vil Helsedirektoratet finansiere dette med inntil kr 50 000,-.  
 
Samarbeidsavtalen mellom Helsedirektoratet og kommunene i forsøksordningen regulerer  
partenes samhandling, plikter og oppgaver i forsøksperioden, og skal signeres av begge parter.  
 
Kriterier for deltagelse:  

 Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.  

 Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men kommunene må 
gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. Kommunens ansatte som ivaretar 
oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på 
høgskolenivå.  

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av omsorgstjenester.  

 Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten 
ikke kan leveres av kommunen selv.  

 Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige 
tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem.  

 Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse, kunne inngå i et tett 
samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet.  

 
Kommunen vil gjennom aksept av vilkårene i tilskuddsbrevet forplikte seg til å:  

 Følge de opplærings- og oppfølgingstiltak, rapportering og evaluering som Helsedirektoratet har 
satt for forsøket  

 Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av forsøket  

 Ha definert en kontaktperson for Helsedirektoratet gjennom hele forsøksperioden  

 Fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes.  

 Opprettholde klagehåndtering og tilsyn med tjenestene som i dag  

 Fortsatt ha ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at 
omsorgstjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift  

 Sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, og 
ivareta pasientens rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a  

 Sikre at tjenester til nåværende og fremtidige brukere ikke forringes  

 I løpet av august 2020 ha etablert en prosjektstruktur med prosjektleder for forsøksperioden  

 Implementere de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier, dokumenter og rutiner for 
arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester  

 Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av statlige prosess- 
og tjenestekriterier  

 Sørge for tilgang til personell med nødvendig tverrfaglig kompetanse og erfaring som kreves av 
forsøket  

 Sørge for rutiner som sikrer tilgang til spesialkompetanse i de saker dette trengs  
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RAPPORTERINGSKRAV  

 
Kommunen skal sørge for den rapportering som Helsedirektoratet fastsetter. Kravet er nærmere 
beskrevet i finansieringsdokumentet. Det kan komme endringer i løpet av 
forsøksperioden. 
 
Helsedirektoratet vil gjennomføre jevnlige statusmøter (eventuelt som videomøter) med 
kommunene i forsøket gjennom året. I disse møtene vil blant annet kommunenes rapportering 
knyttet til finansieringsmodellen og økonomi være tema. 
 
Kommunene skal rapportere på følgende områder: 
 
1. Utviklingen i tjenestevolum og kostnad (finansieringsmodell) 
Kommunen skal ved inngangen til nytt år og ved hvert kvartal utarbeide dokumentasjon og 
sende inn grunnlag for utbetaling av aktivitetsbasert tilskudd og korreksjonsoppgjør for 
tjenester det fattes enkeltvedtak om. Til dette arbeidet skal det benyttes et egent skjema og 
rutine som er utarbeidet for forsøket. Innrapporteringen skal godkjennes og signeres av 
ansvarlig leder. 
 
Se også punkt under om revisorkontroll. 
 
2. Regnskap og prognose for omsorgstjenestene i forsøkskommunene 
Frist for årlig regnskapsrapportering pr 31.12. er 31.03. påfølgende år. Det skal rapporteres for 
hvert år i forsøksperioden. All utbetaling av tilskudd er øremerket omsorgstjenester omfattet av 
forsøket, definert som KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom kommunene i 
forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i forsøksperioden 2019–2022, kan 
midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023. Ubrukte midler etter 2023 skal 
tilbakebetales til Helsedirektoratet. 
 
Tilskuddet skal føres på de KOSTRA-funksjoner som vil bli angitt i tilskuddsbrev som følger med 
alle utbetalinger. Regnskapet skal skilles mellom aktivitetsbasert tilskudd, rundsumtilskudd og 
inntektspåslag. Det skal benyttes en felles rapporteringsmal som regnskapstallene skal føres inn 
i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser hvilke 
artskonti og funksjoner utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og 
trenger ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i 
standardvilkårene. 
 
Regnskapet for forsøksordningen skal skilles fra øvrige øremerkede midler innenfor samme 
KOSTRA-funksjonsområder. 
 
Se også punkt under om revisorkontroll. 
 
3. Status og utvikling i forsøkskommunene 

Det skal gjennomføres følgeevaluering av forsøksordningen. Kommunen skal samarbeide med 
Helsedirektoratet og en ekstern evaluator som Helsedirektoratet utpeker for å foreta 
evaluering av forsøket. Slik evaluering vil skje mens forsøket pågår, i avviklingsfasen og senere.  
Evaluator skal gi Helsedirektoratet en årlig statusrapport på utvalgte parametere for å belyse 
måloppnåelse i forsøket. Opplysninger som i den forbindelse skal innhentes fra kommunen eller 
eventuelt andre kilder, er nærmere beskrevet i tilskuddsregelverk og Helsedirektoratets rapport 
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om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019). Helsedirektoratet vil gi kommunen innsyn i 
resultater og læringseffekter fra evalueringen av forsøket.  
 
4. Statistikk IPLOS  

For å følge med og ha oversikt over utviklingen i forsøket og forsøkskommunene, må 
kommunene hvert kvartal sende inn IPLOS sumrapporter som Helsedirektoratet vil angi 
utvalgskriterier for. Dersom kommunens leverandør av fagsystem ikke har lagt til rette for 
sumrapporter, må kommunen avgi tilsvarende og likeverdig informasjon gjennom eget uttrekk 
fra systemet.  
 
5. Årlig ordinær rapportering av økonomi- og tjenestedata (IPLOS)  

Kommunene skal årlig rapportere IPLOS-data og KOSTRA-data på vanlig måte i forsøksperioden. 
Kommunene skal også følge ordinær rapportering på ressurskrevende tjenester.  
 
Alle rapporteringsfrister er angitt i vedlegg.  
 
Revisorkontroll  
Regnskapet skal årlig revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller 
oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn 
ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før 
revisorkontroll.  
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.  
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:  

 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner  

 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 
regnskapsrevisjon  

 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 
totalregnskap  

 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas  

 revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret  
 
I samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger" skal en revisor ved rapportering for  
korreksjonsoppgjør hvert kvartal gjennomføre kontroll som skal sikre at vedtaksvolum som  
finansieres ikke avviker vesentlig fra faktisk utførte tjenester.  
 
Det vil utarbeides felles rutiner og krav til dokumentasjon som skal følges ved gjennomføring av  
slik kontroll. I tillegg til at kontrollen skal gjennomføres av kommunens egen revisor har 
Helsedirektoratet inngått avtale med en ekstern leverandør av revisjonstjenester som på vegne 
av Helsedirektoratet skal gjennomføre kontroll i alle kommunene. 
 
Det forutsettes at kommunen samarbeider med egen revisor og den eksterne leverandøren 
som Helsedirektoratet utpeker. 
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KLAGERETT 

Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 

AKSEPT AV VILKÅR OG SAMARBEIDSAVTALE 

Kommunen skal fylle ut og signere vedlagt skjema for «Aksept av vilkår» og samarbeidsavtale . 
Akseptbrevet og samarbeidsavtalen må returneres senest innen 1. juni 2020.  
 
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes 
med vår referanse 20/3799. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til samarbeidet i forsøksperioden. 
 
Vennlig hilsen 
 
Kirsten Petersen e.f. 
prosjektleder 

Linda Krogh Lyche 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
LYNGDAL KOMMUNE, Tom Valand 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 1. juni.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 20/3799-4 
 
LYNGDAL KOMMUNE 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
Org.nr.: 922421498 
 
Innvilget beløp: Avklares nærmere  
Beløp til utbetaling: i 2021 
 
Kontonummer 
28015214009 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 
Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Aksept av vilkår: 

 LYNGDAL KOMMUNE aksepterer vilkårene for deltakelse i tilskuddsbrev av 20.03.2020 
med tittel Innvilger deltakelse i Forsøk med statlig finansiering av helse- og 
omsorgstjenester for Lyngdal kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 761, post 65. 

 LYNGDAL KOMMUNE bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid 
av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. 

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner 
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 

 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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2021 - 2022 
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1. Bakgrunn  
Lyngdal kommune (Kommunen) har søkt om tilskudd med deltakelse i forsøksordning med 
Statlig finansiering av omsorgstjenester. Kommunen tilbys å delta i forsøksordningen, på de 
vilkår som følger av denne avtalen og tilskuddsregelverket med vedlegg.  

2. Forholdet til lovverket  
Forsøket innebærer ingen endringer i Kommunens ansvar og plikter og pasienters og 
brukeres rettigheter etter lovverket (helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven, forvaltningsloven mv.) i forsøksperioden. 

3. Varighet og avvikling 
De fire eksisterende forsøkskommunene i modell A (2016-2019) har oppstart av ny 
forsøksperiode 01.05.2019. Kommuner i modell B (2016-2019) og de kommunene de 
eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med, har oppstart av ny 
forsøksperiode 01.07.2019 (oppstartstidspunkt). Nye kommuner har oppstart 01.01.21. 
 
Forsøksordningen varer til 31.12.2022. Helsedirektoratet og Kommunen (Partene) er 
innforstått med at forsøket er avhengig av Stortingets godkjenning, og at Stortinget ensidig 
kan bestemme om forsøket skal opphøre tidligere. 

4. Partenes samhandling - plikter og oppgaver i forsøksperioden 
Frem mot oppstartstidspunktet og tidspunkt for innføring av den aktivitetsbaserte 
finansieringsmodellen skal Partene forberede oppstart iht. det tidsskjema som fremkommer 
i bilag 1. 
 
Kommunen skal i forsøksperioden følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om 
forståelse og praktisering av de statlige kriteriene for arbeidsprosess og tjenestetildeling 
(Kriteriene). De ansatte som skal ha ansvar for tildeling av tjenester i forsøksordningen 
mottar en instruks fra Kommunen om at de ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal 
følge Kriteriene og Helsedirektoratets instrukser. 
 
Helsedirektoratet skal i tråd med tilskuddsregelverket gi opplæring i forståelsen og 
praktiseringen av Kriteriene, og i prismodellen for finansiering av omsorgstjenesten 
(Prismodellen). Helsedirektoratet skal bidra med veiledning og oppfølgning i 
forsøksperioden. 
 
Kommunen påtar seg å implementere og følge Kriteriene og Prismodellen. Kommunen må 
sørge for nødvendig priskoding av de tjenestene som tildeles, enten i fagsystemene eller 
separat i eget skjema.  
 
Helsedirektoratet skal sikre korrekte og rettidige utbetalinger til Kommunen i tråd med 
tilskuddsregelverket. 
 
Helsedirektoratet inngår avtale med ekstern leverandør om følgeevaluering av forsøket. 
Kommunen plikter å tilrettelegge for evalueringen. Helsedirektoratet skal gi Kommunen 
innsyn i resultater og læringseffekter fra evalueringen av forsøket. 
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5. Kommunikasjon 
Partene skal i fellesskap lage rutiner for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt.  

6. Uenigheter og tvister 

Uenigheter og tvister mellom Partene som knytter seg til denne avtalen eller andre sider av 
forsøket eller gjennomføringen av det, skal først forsøkes løst gjennom dialog mellom 
Partene. Dersom uenigheten eller tvisten ikke blir løst i minnelighet mellom Partene, skal 
den bringes inn for Helse- og omsorgsdepartementet som avgjørende instans.  
 
****** 
 
Denne avtale er utferdiget i 2 - to - signerte eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder 1 
- ett – eksemplar. 
 
 
 
 
 
__________/__________ 
(sted/dato) 
 

 
__________/__________ 
(sted/dato) 
 

 
 
 
__________________________ 
Helsedirektoratet 

 
 
 
__________________________ 
Lyngdal kommune 

 

 

  

33



 

Side 5 av 5 
 

 

BILAG 1 - Opplærings- og oppfølgingsplan 
 

Følgende plan ligger som basis for 2020-2021. Helsedirektoratet vil i samarbeid med de deltagende 

kommuner utarbeide en detaljert plan for møter, rapporteringer og faglige samlinger for hele 

prosjektperioden.  

 

 Aktivitet Tidspunkt Ansvar Beskrivelse 

1.  Informasjons- 

oppstartsmøte  

 

Høsten 2020 

Samarbeid 

mellom 

kommune 

og Helsedir 

Gjennomføres i den enkelte 

kommune. 

Etablering av samarbeid, 

informasjon om forsøket og 

gjennomgang av regnskap –, data- 

og rapporteringssystemer.  

 

2.  Prosjektleder  August 2020 Kommune Kommunene har i henhold til 

vilkårene for deltagelse i prosjektet 

forpliktet seg til å etablere en 

prosjektorganisasjon for forsøket. 

Prosjektleder er utpekt/ansatt. 

3.  Prosjektplan  Høsten 2020 Kommune Prosjektplan er utarbeidet og lagt 

frem for Helsedirektoratet 

4.  Opplæring, fag- og 

nettverkssamling 

Vinter 2021 Helsedir Opplæring i tildelingskriterier og 

finansieringsmodell. Alle relevante 

ansatte. (Tjenesteledere, 

tildelingsansvarlige, 

økonomiansvarlig) 

5.  Revidering av alle 

vedtak 

1. halvår 2021 Kommune Alle vedtak er gjennomgått/revidert 

og kodet i henhold til 

finansieringsmodellen 
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Rapporteringsfrist for kommunen

 1. Korreksjonsoppgjør 

aktivitetstilskudd

2. IPLOS sumrapporter

3. Regnskapsprognose

4. Statusrapportering

Mai 01.05.2019

Juni

Juli 01.07.2019

August For 2. kvartal - 15.08.2019 For 2. kvartal - 31.08.2019

September

Oktober 01.10.2019 For 3. kvartal - 31.10.2019

November For 3. kvartal - 15.11.2019

Desember

Januar 31.01.2020 For 4. kvartal - 31.01.2020 Grunnlag a konto 2020 - 15.01.2020

Februar For 4. kvartal - 15.02.2020

Mars Regnskap 2019 - 31.03.2020

April 01.04.2020 For 1. kvartal - 30.04.2020

Mai For 1. kvartal - 15.05.2020

Juni

Juli 01.07.2020

August For 2. kvartal - 31.08.2020 For 2. kvartal - 15.09.2020

September

Oktober 01.10.2020 For 3. kvartal - 31.10.2020

November For 3. kvartal - 15.11.2020

Desember

Januar 31.01.2021 For 4. kvartal - 31.01.2021 Grunnlag a konto 2021 - 15.01.2021

Februar For 4. kvartal - 15.02.2021

Mars Regnskap 2020 - 31.03.2021

April 01.04.2021 For 1. kvartal - 30.04.2021

Mai For 1. kvartal - 15.05.2021

Juni

Juli 01.07.2021

August For 2. kvartal - 31.08.2021 For 2. kvartal - 15.09.2021

September

Oktober 01.10.2021 For 3. kvartal - 31.10.2021

November For 3. kvartal - 15.11.2021

Desember

Januar 31.01.2022 For 4. kvartal - 31.01.2022 Grunnlag a konto 2022 - 15.01.2022

Februar For 4. kvartal - 15.02.2022

Mars Regnskap 2021 - 31.03.2021

April 01.04.2022 For 1. kvartal - 30.04.2022

Mai For 1. kvartal - 15.05.2022

Juni

Juli 01.07.2022

August For 2. kvartal - 31.08.2022 For 2. kvartal - 15.09.2022

September

Oktober 01.10.2022 For 3. kvartal - 31.10.2022

November For 3. kvartal - 15.11.2022

Desember

Januar For 4. kvartal - 31.01.2023

Februar For 4. kvartal - 15.02.2023

Mars Regnskap 2022 - 31.03.2021

April

Mai

Juni

2023 - Avslutning av forsøk

Utbetaling av inntektspåslag, 

rundsumtilskudd og a konto 

aktivitetstilskudd

Utbetaling korreksjons-

oppgjør fra Helsedirektoratet

Øvrige rapporteringsfrist for 

kommunen  

2020

2021

2022
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 Arkivreferanse: 2019/79-6 
 Arkivkode: H12/&00 
 Saksbehandler: Hildegunn Vik Risnes 
 Adm.enhet: Institusjonstjenester 
 Dato: 16.04.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 05.05.2020 8/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 41/2020 

 

Lokal forskrift - kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyre vedtar det vedlagte forslaget om lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
 
Forskriften gjøres gjeldende fra 14.05.2020, på same tidspunkt oppheves dagens forskrifter på området 
fra de to gamle kommunene.  
 
Utvalg for helse og velferds behandling av sak 8/2020 i møte den 05.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyre vedtar det vedlagte forslaget om lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
 
Forskriften gjøres gjeldende fra 14.05.2020, på same tidspunkt oppheves dagens forskrifter på området 
fra de to gamle kommunene.  
 
Utvalg for helse og velferds Behandling 05.05.2020: 

SAKSFRAMLEGG
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Virksomhetsleder Hildegunn Vik Risnes orienterte om noen endringer som er tatt med etter innspill som 
kom i Utvalgsmøtet i november 2019 og i høringsrunden som har vært. 

  

Avstemming: 

Kommunedirektørens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for helse og velferds Vedtak 05.05.2020: 
  
Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget om lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Forskriften gjøres gjeldende fra 14.05.2020, på same tidspunkt oppheves dagens forskrifter på området 
fra de to gamle kommunene. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 99 L 
(2015-2016) og Innst. 372 L (201-2016).  
 
Kommunens plikt til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester er presisert i kap. 3 § 3-2a i helse- og omsorgstjenesteloven.  
 

§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester 

 
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan 
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte 
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer 
at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften 
skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på 
langtidsopphold.  

 
 
Både Audnedal kommune og Lyngdal kommune har hatt «Forskrift med kriterier for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».  
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I utarbeidelse av ny forskrift har det vært representanter fra tidligere Audnedal kommune og Lyngdal 
kommune. 
 
I utvalg for helse og velferd 26.11.19 ble det vedtatt at forslag til forskriften ble sendt på høring, hvor 
høringsperioden ble anbefalt å være minimum 6 uker.   
Forslag til forskrift ble sendt til berørte parter.  
 
 
Tilbakemeldinger fra den offentlige høringen 
Forskriften har vært på høring i perioden desember 2019 til februar 2020.  Det har kommet inn fire 
innspill innen høringsfristen 28.02.20.  
 
Innspill 1:  
AP ved Ila Patel ønsker å tilføye i PS 5/2019, slutten på § 6.2- s. 31: 
Dersom en pasient eller bruker har en varig redusert funksjonsnivå eller helsetilstand som vurderes dithen 
at langtidsopphold i institusjon er en eneste mulig kommunalt tjenestetilbud, skal den skaffes 
institusjonsplass omgående i egen eller andre kommuner. 

 

Det foreslås at opprinnelig ordlyd ikke endres. Lyngdal kommune sitt ansvar er at det skal gis et fullverdig 
tjenestetilbud dersom det ikke er ledig plass i institusjon. Dersom det ikke er ledig plass skal det føres 
venteliste og kommunen er ansvarlig for å gi et forsvarlig tilbud i påvente av ledig plass, dette kan f.eks. 
være i hjemmet eller i en omsorgsbolig. Kravet om omgående plass i egen eller andre kommuner er ikke 
mulig å oppfylle.  

 

Innspill 2:  
FRP ved Unni Nilsen Husøy kommer med følgende innspill i PS 5/2019 § 6-1- første setning:  
Der ønsker vi at det settes punktum etter institusjon, og at så fremt det er ledig kapasitet strykes.  
Videre savner vi at reformen "Leve hele livet" ikke er implementert i forskriftene. 

 

Det vurderes at det ikke mulig å stryke «så fremt det er ledig kapasitet», da en ikke kan ha overbelegg i 
institusjon. På Lyngdal Helsehus er det egne rom som er tilrettelagte for ektepar. Enkelt rom har ikke 
areal til to beboere. Ved Byremo omsorgssenter er det større rom på avdeling 4 (langtid/korttid), og 
større mulighet for ektepar på samme rom. På avdeling 2 (dement avdeling) på Byremo omsorgssenter er 
det ikke areal til to beboere på samme rom, dermed ikke mulig å stille garanti. 

Er alle plasser belagt vil det ikke være mulig for ektefelle å bo i sammen.  

 

38



4

Leve hele livet er en kvalitetsreform som det ikke er naturlig å ta inn i spesifikt i forskriften.. 
Folkehelsekoordinator koordinerer arbeidet i kommunen med å innarbeide denne reformen i tjenestene. 

 
 
 
Innspill 3:  
Eldrerådets vedtak 24.02.2020, PS 7/2020:  
 
Eldrerådet har følgende uttale til høringsforslaget:  
Eldrerådet vurderer at de fremlagte forskrifter er ok samt de er godt tilpasset lovverket. 

 

 

Innspill 4:  

Råd for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 24.02.2020, PS 6/2020:  

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til høringsforslaget:  

 

Tillegg i Forskriftens § 6-1: Ektefelle og samboergaranti, 1.avsnitt:  

Dersom det ikke er ledig kapasitet, etterstreber kommunen at det ses på en løsning i nær framtid.  

«Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon så fremt det er ledig kapasitet,»  

 

Føringen i setningen er at kommunen alltid tilstreber at ektepar skal få mulighet til å være sammen. 
Kommunen har et gitt antall plasser på institusjon, og har en lovpålagt oppgave og ivareta innbyggere 
med behov for langtidsopphold. Dersom det ikke er ledig kapasitet ser en på andre alternativer, som 
f.eks. omsorgsbolig knyttet til institusjonen.  

 

Tillegg i Forskriftens § 6, 2.setning:  

men kan også tildeles personer under 65 år der medisinske behov tilsier det.  

 

Setningen tas inn i forskriften. 

Ny ordlyd i §6, 2.setning, blir da: 
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«Som hovedregel skal langtidsopphold i sykehjem benyttes for personer over 65 år, men kan også tildeles 
personer under 65 år der medisinske behov tilsier det.»  

 

Kapittel 4, § 7 i overskriften:  

§ 6-2 endres til § 6. 

 

Tilbakemelding tas med i forskrift.  

Ny ordlyd i kapittel 7, §7 i overskriften blir da:  

«§ 7 Oversikt over brukere og pasienter som med vedtak etter § 6 er satt på venteliste i påvente av 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.»  
 

 
 
Vurdering: 
Det er ønskelig å ha like rammevilkår for saksbehandling i ny kommune. Ny forskrift vil bidra til dette.  
 
Konklusjon: 
Vedlagt forslag til kommunal forskrift for Lyngdal kommunes plikt til å tilby langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester har vært lagt ut på offentlig høring. De 
innkomne høringsinnspillene til forskriften er gjennomgått.  
 
Kommunestyre anbefales å vedta forelagt forskrift. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 INNSPILL til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til opphold i sykehjem eller bolig 
tilrettelagt for heldøgnstjenester 

2 Innspill fra Ila Patel og Unni Nilsen Husøy til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til 
opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester 

3 Forslag til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem nye Lyngdal 
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Fra: Berit Kolsrud Bogaard[]
Sendt: 26.02.2020 13:36:33
Til: Hildegunn Vik Risnes[Hildegunn.Vik.Risnes@lyngdal.kommune.no]
Kopi: Eldrerådet og RFF[gro.hovden@lyngdal.kommune.no];
Tittel: INNSPILL til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for
heldøgnstjenester 

Til Hildegunn Vik Risnes
 
INNSPILL til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for
heldøgnstjenester
 
Eldrerådets vedtak 24.02.2020, PS 7/2020:
 
Eldrerådet har følgende uttale til høringsforslaget:
Eldrerådet vurderer at de fremlagte forskrifter er ok samt de er godt tilpasset lovverket.
 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 24.02.2020, PS 6/2020:
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til høringsforslaget:
 
Tillegg i Forskriftens § 6‐1: Ektefelle og samboergaranti, 1.avsnitt:
Dersom det ikke er ledig kapasitet, etterstreber kommunen at det ses på en løsning i nær framtid.
 
Tillegg i Forskriftens § 6, 2.setning:
men kan også tildeles personer under 65 år der medisinske behov tilsier det.
 
Kapittel 4, § 7 i overskriften:
§ 6‐2 endres til § 6.
 
 
Med vennlig hilsen
Dokumentsenter

Berit K. Bogaard

 
 

41



Innspill til sak 5/2019 i utvalg for helse og velferd 26.11.19 
 
AP ved Ila Patel ønsker å tilføye i PS 5/2019, slutten på § 6.2- s. 31: 
Dersom en pasient eller bruker har en varig redusert funksjonsnivå eller helsetilstand som vurderes 
dithen at langtidsopphold i institusjon er en eneste mulig kommunalt tjenestetilbud, skal den skaffes 
institusjonsplass omgående i egen eller andre kommuner. 

FRP ved Unni Nilsen Husøy kommer med følgende innspill i PS 5/2019 § 6-1- første setning:  
Der ønsker vi at det settes punktum etter institusjon, og at så fremt det er ledig kapasitet strykes.  
Videre savner vi at reformen "Leve hele livet" ikke er implementert i forskriftene. 
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Vedtatt Lyngdal kommunestyre xx.xx.20 
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Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal 
kommune. 
 

Hjemmel:  

- Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 § 3-2 a  
 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 
§ 1 Formål: 
 
Forskriften skal fastsette kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan 
kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 
 
§ 2 Virkeområde: 
 
Forskriften regulerer kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
Forskriften regulerer videre hvordan kommunen har oversikt og oppfølging av brukere med vedtak om 
at de fyller tildelingskriteriene, men som er satt på venteliste fordi de i påvente av ledig plass eller 
bolig kan få forsvarlig hjelp i hjemmet.  
 
§ 3 Definisjoner: 
 
Sykehjem:  
Sykehjem er en institusjon med heldøgns helse og omsorgstjenester og er en lovpålagt oppgave for 
kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jfr. pasient- og 
brukerrettighetsloven §§ 2-1e, 3-1 og 3-1 andre ledd. 
Sykehjemsforskriften (forskrift av 14. november 1988 nr. 932) stiller som krav at sykehjemmet har en 
administrativ leder, en lege som skal ha ansvaret for den medisinske behandling, en sykepleier som 
skal ha ansvaret for sykepleien, og det antall personell for øvrig som er nødvendig for å sikre beboer 
nødvendig omsorg og bistand.  
 
Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester:  
Boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a) 
og § 3-7 og pasient- og brukerrettighetslovens §§ 2-1e, 3-1 og 3-1 andre ledd. 
Med bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger som er tilpasset for å kunne yte 
tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt.  
Tilsyn med brukeren og responstid for å tilkalle hjelp skal tilsvare tilbudet ved en langtidsplass i 
institusjon. 
 
Brukeren inngår leiekontrakt med kommunen og betaler husleie og andre boutgifter. I tillegg treffes 
det vedtak om hvilke helse- og omsorgtjenester som den enkelte brukeren skal motta. 
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Kapittel 2. Plikter og rettigheter 
 

§ 4 Plikter:  

I helse- og omsorgstjenesteloven er kommunens plikter ovenfor innbyggerne hjemlet. 

§ 5 Rettigheter:  

I pasient- og brukerrettighetsloven er kommunens innbyggere sine rettigheter hjemlet. 

  

Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad 
 
§ 6 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester: 
 
Innbyggere som har omsorgsbehov som dekker hele døgnet samt har behov for praktisk bistand, 
helsehjelp og omsorg i en så omfattende grad at det ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud utenfor 
institusjon eller i bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  

Som hovedregel skal langtidsopphold i sykehjem benyttes for personer over 65 år, men kan også 
tildeles personer under 65 år der medisinske behov tilsier det.  

 

 
 Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende 

opplysninger. 
 

 Andre tiltak i hjemmet skal være utprøvd, dokumentert og vurdert til ikke å dekke 
tjenestebehovet på en faglig forsvarlig måte. Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
innvilges direkte ved første henvendelse. Eksempler på tiltak som skal prøves ut i hjemmet 
kan være: 

o Tilpasning av bolig, ev. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens fysiske, 
psykiske og sosiale situasjon 

o Rehabilitering/habilitering 
o Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel helsehjelp i hjemmet og/eller 

praktisk bistand 
o Korttids-/vekselopphold i sykehjem 
o Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt 
o Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter 
o Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og annen teknologi 

 
 Langtidsopphold ved avdeling tilrettelagt for skjerming krever uttalt kognitiv svikt/demens 

diagnose. Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som har ledig plass. Det 
kan søkes om overflytting mellom institusjonene innen sammen type avdeling 

§ 6-1: Ektefelle og samboergaranti 
 
Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon så fremt det er ledig kapasitet, 
selv om bare en oppfyller kriterier og har vedtak om langtidsopphold. Denne tjenesten tildeles som et 
korttidsopphold for den andre part og tjenesten opphører når vilkåret for samboergaranti opphører. 
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§ 6-2: Søknad og enkeltvedtak 
 
Behandling av søknad om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester forutsetter: 

a) Søknad fra personen selv eller fra vedkommende sin partsrepresentant. 
b) Samtykke til innhenting av nødvendige medisinske opplysninger og vurderinger fra 
fastlege, spesialisthelsetjeneste og eventuelt andre relevante samarbeidspartnere. 
c) Samtykke til innhenting av vurderinger fra andre aktuelle tjenester dersom søkeren allerede 
mottar andre pleie- og omsorgstjenester. 

 
Enkeltvedtaket fattes etter en samlet vurdering av: 

a) Hva som er viktig for vedkommende. 
b) Funksjonsnivå og hjelpebehov. 
c) Medisinske vurderinger og diagnoser. 
d) Prognoser mht. endring av hjelpebehov, diagnoser o.a. 
e) Tjenestetilbudet kommunen for øvrig kan tilby, herunder bl.a. hjemmetjenester og 
velferdsteknologi. 
f) Egen bolig og muligheten for å tilrettelegge denne. 
g) Hjemmesituasjonen, herunder pårørende og annet nettverk. 
 

Dersom bruker og pasient har rett på langtidsopphold jfr § 6-2, og dette ikke kan innfris grunnet 
mangel på ledige plasser, skal pasient eller bruker settes på venteliste. Enkeltvedtaket om 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester skal da 
også inneholde informasjon om nødvendige og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester som 
bruker og pasient vil motta i påvente av plass. 

 

Kapittel 4. Oversikt og oppfølging i påvente av langtidsopphold i institusjon eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
 
§ 7 Oversikt over brukere og pasienter som med vedtak etter § 6 er satt på venteliste i påvente 
av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
 
Kommunen fører fortløpende oversikt over brukere og pasienter som er satt på venteliste i påvente av 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Ventelisten er ikke et køsystem eller en prioriteringsliste, men et verktøy for oversikt og synliggjøring. 
Tildeling av plass skal til enhver tid vurderes etter det konkrete behovet til den enkelte. 
 
§ 8 Oppfølging av brukere og pasienter som med vedtak etter § 6-2 er satt på venteliste i påvente 
av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
 
Oppfølging ivaretas gjennom: 

a) Søker får nødvendig informasjon om ventelisteordningen for å skape trygghet og 
forutsigbarhet. 

b) Søker gis nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet så lenge dette er vurdert faglig 
forsvarlig. Søkers funksjonsnivå og helsetilstand vurderes kontinuerlig. Dersom det vurderes 
at det ikke lengre er mulig å gi faglige forsvarlige tjenester i hjemmet skal det fattes nytt 
vedtak. 

c) Søker tildeles tidsbegrenset korttidsopphold i institusjon dersom det ikke er mulig å yte 
faglige forsvarlige tjenester i hjemmet 
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Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 
 
§ 9 Forvaltningsorgan:  
 
Ansvar for å følge opp denne forskriften er delegert til kommunaldirektøren. 
 
§ 10. Klageadgang   
 
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrifter kan påklages, jfr. pasient og 
brukerrettighetsloven § 7- 2 og forvaltningsloven § 28.  Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder er 
klageinstans.  
 
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra og med x.x.2020 
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1  LYNGDAL KOMMUNE

 
 

Forskrift med kriterier for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem 

eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester i 

Lyngdal kommune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt Lyngdal kommunestyre xx.xx.20 
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2  LYNGDAL KOMMUNE

Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune. 
 

Hjemmel:  

- Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 § 3-2 a  
 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 
§ 1 Formål: 
 
Forskriften skal fastsette kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive 
hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 
 
§ 2 Virkeområde: 
 
Forskriften regulerer kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
Forskriften regulerer videre hvordan kommunen har oversikt og oppfølging av brukere med 
vedtak om at de fyller tildelingskriteriene, men som er satt på venteliste fordi de i påvente av 
ledig plass eller bolig kan få forsvarlig hjelp i hjemmet.  
 
§ 3 Definisjoner: 
 
Sykehjem:  
Sykehjem er en institusjon med heldøgns helse og omsorgstjenester og er en lovpålagt oppgave 
for kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jfr. pasient- 
og brukerrettighetsloven §§ 2-1e, 3-1 og 3-1 andre ledd. 
Sykehjemsforskriften (forskrift av 14. november 1988 nr. 932) stiller som krav at sykehjemmet 
har en administrativ leder, en lege som skal ha ansvaret for den medisinske behandling, en 
sykepleier som skal ha ansvaret for sykepleien, og det antall personell for øvrig som er 
nødvendig for å sikre beboer nødvendig omsorg og bistand.  
 
Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester:  
Boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-2 a) og § 3-7 og pasient- og brukerrettighetslovens §§ 2-1e, 3-1 og 3-1 andre ledd. 
Med bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger som er tilpasset for å kunne 
yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt.  
Tilsyn med brukeren og responstid for å tilkalle hjelp skal tilsvare tilbudet ved en langtidsplass i 
institusjon. 
 
Brukeren inngår leiekontrakt med kommunen og betaler husleie og andre boutgifter. I tillegg 
treffes det vedtak om hvilke helse- og omsorgtjenester som den enkelte brukeren skal motta. 
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3  LYNGDAL KOMMUNE

Kapittel 2. Plikter og rettigheter 
 

§ 4 Plikter:  

I helse- og omsorgstjenesteloven er kommunens plikter ovenfor innbyggerne hjemlet. 

§ 5 Rettigheter:  

I pasient- og brukerrettighetsloven er kommunens innbyggere sine rettigheter hjemlet. 

  

Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad 
 
§ 6 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester: 
 
Innbyggere som har omsorgsbehov som dekker hele døgnet samt har behov for praktisk bistand, 
helsehjelp og omsorg i en så omfattende grad at det ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud 
utenfor institusjon eller i bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  

Som hovedregel skal langtidsopphold i sykehjem benyttes for personer over 65 år, men kan også 
tildeles personer under 65 år der medisinske behov tilsier det.  

 

 
 Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende 

opplysninger. 
 

 Andre tiltak i hjemmet skal være utprøvd, dokumentert og vurdert til ikke å dekke 
tjenestebehovet på en faglig forsvarlig måte. Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester innvilges direkte ved første henvendelse. Eksempler på tiltak som skal prøves 
ut i hjemmet kan være: 

o Tilpasning av bolig, ev. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens 
fysiske, psykiske og sosiale situasjon 

o Rehabilitering/habilitering 
o Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel helsehjelp i hjemmet og/eller 

praktisk bistand 
o Korttids-/vekselopphold i sykehjem 
o Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt 
o Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter 
o Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og annen teknologi 

 
 Langtidsopphold ved avdeling tilrettelagt for skjerming krever uttalt kognitiv 

svikt/demens diagnose. Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som 
har ledig plass. Det kan søkes om overflytting mellom institusjonene innen sammen type 
avdeling 
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4  LYNGDAL KOMMUNE

§ 6-1: Ektefelle og samboergaranti 
 
Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon så fremt det er ledig 
kapasitet, selv om bare en oppfyller kriterier og har vedtak om langtidsopphold. Denne tjenesten 
tildeles som et korttidsopphold for den andre part og tjenesten opphører når vilkåret for 
samboergaranti opphører. 

 
 
§ 6-2: Søknad og enkeltvedtak 
 
Behandling av søknad om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester forutsetter: 

a) Søknad fra personen selv eller fra vedkommende sin partsrepresentant. 
b) Samtykke til innhenting av nødvendige medisinske opplysninger og vurderinger fra 
fastlege, spesialisthelsetjeneste og eventuelt andre relevante samarbeidspartnere. 
c) Samtykke til innhenting av vurderinger fra andre aktuelle tjenester dersom søkeren 
allerede mottar andre pleie- og omsorgstjenester. 

 
Enkeltvedtaket fattes etter en samlet vurdering av: 

a) Hva som er viktig for vedkommende. 
b) Funksjonsnivå og hjelpebehov. 
c) Medisinske vurderinger og diagnoser. 
d) Prognoser mht. endring av hjelpebehov, diagnoser o.a. 
e) Tjenestetilbudet kommunen for øvrig kan tilby, herunder bl.a. hjemmetjenester og 
velferdsteknologi. 
f) Egen bolig og muligheten for å tilrettelegge denne. 
g) Hjemmesituasjonen, herunder pårørende og annet nettverk. 
 

Dersom bruker og pasient har rett på langtidsopphold jfr § 6-2, og dette ikke kan innfris grunnet 
mangel på ledige plasser, skal pasient eller bruker settes på venteliste. Enkeltvedtaket om 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
skal da også inneholde informasjon om nødvendige og faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester som bruker og pasient vil motta i påvente av plass. 

 

Kapittel 4. Oversikt og oppfølging i påvente av langtidsopphold i institusjon eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
 
§ 7 Oversikt over brukere og pasienter som med vedtak etter § 6 er satt på venteliste i 
påvente av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester.  
 
Kommunen fører fortløpende oversikt over brukere og pasienter som er satt på venteliste i 
påvente av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. 
Ventelisten er ikke et køsystem eller en prioriteringsliste, men et verktøy for oversikt og 
synliggjøring. Tildeling av plass skal til enhver tid vurderes etter det konkrete behovet til den 
enkelte. 
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5  LYNGDAL KOMMUNE

§ 8 Oppfølging av brukere og pasienter som med vedtak etter § 6-2 er satt på venteliste i 
påvente av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester.  
 
Oppfølging ivaretas gjennom: 

a) Søker får nødvendig informasjon om ventelisteordningen for å skape trygghet og 
forutsigbarhet. 

b) Søker gis nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet så lenge dette er vurdert 
faglig forsvarlig. Søkers funksjonsnivå og helsetilstand vurderes kontinuerlig. Dersom 
det vurderes at det ikke lengre er mulig å gi faglige forsvarlige tjenester i hjemmet skal 
det fattes nytt vedtak. 

c) Søker tildeles tidsbegrenset korttidsopphold i institusjon dersom det ikke er mulig å yte 
faglige forsvarlige tjenester i hjemmet 

 

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser 
 
§ 9 Forvaltningsorgan:  
 
Ansvar for å følge opp denne forskriften er delegert til kommunedirektøren. 
 
§ 10. Klageadgang   
 
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrifter kan påklages, jfr. pasient og 
brukerrettighetsloven § 7- 2 og forvaltningsloven § 28.  Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder er 
klageinstans.  
 
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra og med x.x.2020 
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I 2009 kom Stortingsmelding 34 «Fra verneplikt til veteran». I etterkant har regjeringen utarbeide en 
oppfølgingsplan (2014) som blant annet oppfordret alle kommuner om å utarbeide enten kommunale, 
eller interkommunale planer med lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i 
internasjonal tjeneste.   
 
Forsvaret har utarbeidet en veileder for utarbeidelse av kommunale veteranplaner: «Grunnlag for 
utvikling av en kommunal veteranplan». Denne veilederen er benyttet i utformingen av planen. I tillegg 
har regional rådgiver fra Forsvarets veterantjeneste gitt innspill underveis i planarbeidet.  
 
Spørsmål om veteranplan i Lister har blitt diskutert i både ordførerutvalget og rådmannsutvalget. I sak 
31/18 i ordførerutvalget ble det konkludert med følgende: Listerrådet vil vurdere mulighetene for en 
felles regional veteranplan. Rådmannsutvalget fulgte opp dette vedtaket i sak 34/19 hvor 
kulturnettverket bes om å ta på seg oppgaven med å organisere arbeidet med en regional veteranplan.  
 
 
 
 
Organisering av arbeidet  
Kulturnettverket i Lister har tatt på seg oppgaven med å koordinere planarbeidet. Oppdraget fra Lister 
interkommunale politiske råd var å etablere en arbeidsgruppe med representanter fra Listernettverkene 
samt ordførerutvalget. Arbeidsgruppen har i tillegg til dette knyttet til seg en representant fra Norges 
veteranforbund avd. Mandal og Lister.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:  
 
· Jan Seland, kulturnettverket  
· Alf Sveinung Haugom, kulturnettverket  
· Stig Eie, Norges veteranforbund avd Mandal og Lister  
· Jan Kristensen, ordførerutvalget  
· Anne Berit Åtland Hansen, helsenettverket  
 
Planen ble behandlet i rådmannsutvalget i sak 12/20, og det er gitt en orientering i ordførerutvalget.  
 
Det er utarbeidet et felles saksfremlegg med likelydende forsalg til vedtak for alle Lister-kommunene.   
 
Målsetting med planen er som følger:  
 

 Å synliggjøre veteraner som en (uutnyttet) ressurs for lokalsamfunnet  
 Å gjøre kommunene i Lister rustet til å utfylle sin rolle som primær tjenesteleverandør for 

veteraners behov i lokalsamfunnet.  
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 Å skape økt samhandling innad i Lister-kommunene, slik at veteranene og deres familier blir møtt 
med gjennomgående kompetanse og forståelse.  

 Å fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument både for veteraner, kommunene og 
lokalsamfunnet  

 
Med bakgrunn i disse målene er tiltakene som fremmes i denne planen forankret i følgende temaer som 
forsvaret benytter:  
 

 Annerkjennelse  
 Ivaretakelse  
 Oppfølging  

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser verdien av at det nå er utarbeidet en plan for anerkjennelse, ivaretakelse og 
oppfølging av veteraner. Det vurderes som spesielt positivt at dette er en felles plan for hele Lister-
regionen og at veteranforbundet har vært representert i arbeidsgruppen. Det tas imidlertid forbehold 
om at handlingsplanen vil kunne bli påvirket av korona-situasjonen.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til felles veteranplan for Lister vedtas.  
 
 
 
Vedlegg: 

1 Veteranplan for Listerregionen 2020-24 
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Veteranplan for 
Lister-regionen
2020–2024
Flekkefjord - Sirdal - Kvinesdal - Farsund - Hægebostad - Lyngdal
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Hilsen til veteraner i Lister

Som ordførere i Lister vil vi takke alle veteraner som har bidratt i ulike opera-
sjoner på vegne av Norge i de mange operasjoner opp gjennom tidene, og til 
de som fortsatt bidrar i internasjonale styrker for å bevare freden.
Mange vil nok kjenne på den følelsen av å ha stått i farlige situasjoner og spen-
ninger under de mange oppdrag, og etter endt innsats og hjemkomst, ikke å 
ha blitt sett og mottatt med en velfortjent heder for sin innsats for fedrelandet.
Vi i Lister vil nå gjennom felles veteranplan, prøve å rette opp litt av dette ved å 
tilkjennegi vår takknemlighet over for dere for den innsats dere har lagt ned.
De veteraner som vi har i våres 6 kommuner skal kunne føle på det å bli 
verdsatt, gjennom ulike arrangement og markeringer som vi nå legger opp til 
gjennom denne planen.

Veteraner er mennesker med ulike behov for oppfølging etter endt innsats, 
og vi vil gjennom denne planen lage gode rutiner for oppfølging, av den enkel-
te med sin familie etter de behov som måtte oppstå.
Forsvarets tidligere veteraninspektør Generalmajor, Robert Mood har uttalt 
følgende «Menneskene er den viktigste ressursen Forsvaret har. Det er i For-
svarets interesse å behandle dem på en god måte. Og det skal vi gjøre.»
Slik vil vi i Lister også at veteranene skal oppleve det i våre kommuner etter 
hjemkomsten og de årene som følger etter tjenesteslutt. Vi vil at veteranene 
skal bli hedret for sin innsats, og vi ønsker oss å kunne nyttiggjøre de erfarin-
ger som disse menneskene sitter inne med, som for lokalsamfunnet vil kunne 
være nyttig.

Med stor takknemlighet vil vi utdype vår takk for våre veteraners innsats for 
Norge, og legge til rette for en god opplevelse som veteran i Lister.

Ordførerne i Lister

Jan Kristensen, Johnny Liland, Torbjørn Klungland, 
Arnt Abrahamsen, Margrete Handeland, Per Sverre Kvinlaug
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Hilsen fra en veteran

Kjære veteraner! Først vil jeg takke hver og en av dere for deres innsats for 
fred og frihet; den kommer ikke av seg selv. 

Vi har ca 100 veteraner i Lister, nordmenn som etter krigen har gitt av sitt 
liv og seg selv, gjennom å bidra i internasjonale operasjoner sammen med 
andre allierte rundt om i hele verden. Deres tjeneste har betydd mye for 
millioner av mennesker, som er dypt takknemlige for deres innsats, ofte der 
livet ble satt på spill.

Pålitelighet, fryktløshet, disiplin, besluttsomhet, mot, motivasjon, ferdigheter 
og ikke minst erfaringer fra å holde hodet kaldt i stressede og pressede 
situasjoner. Dette er kjennetegn for en veteran med tjeneste i internasjonale 
operasjoner.

Det er derfor viktig at samfunnet er kjent med at veteranene besitter 
kompetanse og kunnskap som kan og bør nyttiggjøres i Listerkommunene. 

Min visjon og håp er at veteranplanen vil bidra til å gi veteranene den 
anerkjennelsen og støtten de og deres nærmeste pårørende fortjener under 
og etter tjenesten. Det er derfor gledelig å kunne meddele at vi i dette 
arbeidet har involvert hele veteranfamilien/pårørende i veteranplanen.

Med hilsen 

Stig Eie
Veteran fra Internasjonale operasjoner

5
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Innledning

Fra 1947 har over 100 000 norske menn og kvinner del-
tatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområ-
der i andre land. Siden oppstarten av FN-operasjonen 
i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens 
tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet. En 
veteran i denne sammenheng defineres som en person 
som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. 
I Lister er det ca 120 veteraner. 

Bakgrunn for planen
I 2009 kom Stortingsmelding 34 «Fra vernepliktig til 
veteran». I etterkant har regjeringen utarbeideidet en 
oppfølgingsplan (2014) som blant annet oppfordrer 
alle kommuner om å utarbeide enten kommunale, eller 
interkommunale, planer med lokale tiltak for oppfølging 
og ivaretakelse av personell som har vært i internasjo-
nal tjeneste. 
Spørsmålet om veteranplan i Lister har blitt diskutert 
i både ordførerutvalgt og i rådmannsutvalget. I sak 
31/18 i ordførerutvalget ble det konkludert med føl-
gende: Listerrådet vil vurdere mulighetene for en felles 
regional veteranplan. Rådmannsutvalget fulgte opp 
dette vedtaket i sak 34/19 hvor kulturnettverket bes 
om å ta på seg oppgaven med å organisere arbeidet 
med en regional veteranplan. 

Organisering av arbeidet
Kulturnettverket i Lister-samarbeidet har tatt på seg 
oppgaven med å koordinere planarbeidet. Oppdraget 
fra Listerrådet var å etablere en arbeidsgruppe med 
representanter fra Lister-nettverkene samt ordfører-
utvalget. Arbeidsgruppen har i tillegg til dette knyttet 
til seg en representant fra Norges veteranforbund avd. 
Mandal og Lister. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:

• Jan Seland, kulturnettverket
• Alf Sveinung Haughom, kulturnettverket
• Stig Eie, Norges veteranforbund avd. Mandal
 og Lister
• Jan Kristensen, ordførerutvalget
• Anne Berit Åtland Hansen, helsenettverket

Forsvaret har utarbeidet en veileder for utarbeidelse 
av kommunal veteranplan som heter Grunnlag for 
utvikling av en kommunal veteranplan. Denne 
veilederen er benyttet i utformingen av planen. 
I tillegg har regional rådgiver fra Forsvarets 
veterantjeneste gitt innspill underveis i planarbeidet. 

Planen vedtas av både ordførerutvalget i Lister samt i 
den enkelte kommune. 

Statlige føringer
Regjeringen laget i 2013 en handlingsplan for å styrke 
samfunnets anerkjennelse og ivartetakelse av vetera-
ner. Denne handlingsplanen ble etterfulgt av en oppføl-
gingsplan i 2014 hvor det blant annet legges følgende 
føringer for kommunene: 

«Det bør legges til rette for bedre samhandling og ut-
vikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av 
personell som har vært i internasjonal tjeneste. Kom-
munene oppfordres til å utarbeide kommunale eller 
interkommunale veteranplaner. Planene bør fokusere 
på behov til veteraner og deres familier, med fokus på 
samhandling mellom ulike kommunale aktører. Sentra-
le elementer i planene bør være kompetanseheving, 
beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom rele-
vante aktører, og ivaretakelse av veteraner og deres 
familier, som har behov for ulike tilbud.»

Kunnskap om veteraner 

Nasjonalt
De fleste veteraner greier seg bra etter tjenesten, mens 
noen vil ha problemer og utfordringer som følge av sin 
tjeneste. Begge disse grupper vil uansett kunne ha en 
positiv opplevelse av at kommunen er proaktiv i de 
forebyggende tiltak man velger å iverksette og gjennom 
å sikre kompetanse om veteraner i kommunale instan-
ser.
 
Både SSB og Riksrevisjonen har gjort undersøkelser 
av helsetilstanden for norske veteraner. Disse viser at 
helsetilstanden i all hovedsak er god.  Rapportene in-
dikerer imidlertid at rundt 5 til 7 prosent av veteranene 
som har svart på undersøkelsen sliter. Det som er verdt 
å merke seg er at hele 82 % av denne gruppen vegrer 
seg for å oppsøke hjelp.
 
Rapporen kan lese her.

Utfordringsbildet er sammensatt og komplekst. Post-
traumatisk stress lidelse(PTSD) eller samvittighetspla-
ger er noen av diagnosene som kan oppstå. For enkelte 
vil plagene avta over tid. For andre oppdager man ikke 
plagene før 20 år senere. Noen vil utvikle senskader.

Det er også et viktig aspekt at veteraner, uavhengig 
av helsetilstand også utgjør en ressurs med høy grad 
av kompetanse. Det er et mål at arbeidet med vetera-
ner i Lister-kommunene skal være bevisste på dette. 
Mange som har tjenestegjort i utlandet har erfaring 
med beredskap, risikoanalyse, arbeid under pressede 
situasjoner. Dette er erfaringer som kan være nyttige 
for sivilsamfunnet å ta del i. Mange veteraner vil også 
kunne være en ressurs i formidlingsarbeid f.eks. i sko-
lesektoren. 
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Situasjonen i Lister
Vi vet dessverre lite om veteranenes situasjon spesifikt 
i Lister, men det er grunn til å tro at denne er ganske lik 
det som kommer fram på landsbasis.  Det er en kjens-
gjerning at mange bærer med seg erfaringer på både 
godt og vondt og det er sannsynlig at flere sliter med 
minner og til dels traumer. Det er også kjent at enkelte 
har fått problem så lenge som 30 år etter tjenesten  
Det er derfor viktig å samle kunnskap om dette gjen-
nom undersøkelser som kan belyse temaet.

Målsettinger med veteranplanen

• Å synliggjøre veteraner som en (uutnyttet) ressurs
  for lokalsamfunnet
• Å gjøre kommunene i Lister rustet til å utfylle sin 
 rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners 
 behov i lokalsamfunnet.
• Å skape økt samhandling innad i Lister-
 kommunene, slik at veteranene og deres familier
 blir møtt med gjennomgående kompetanse og
  forståelse.
• Å fungere som et opplysnings- og 
 informasjonsdokument både for veteraner, 
 kommunene og lokalsamfunnet

Status for arbeid med veteraner i 
Lister-kommunene

Med bakgrunn i disse målene skal tiltaka som fremmes 
i denne planen være forankra i følgende tema som 
forsvaret benytter:

Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging

Anerkjennelse:
Kommunen i Lister skal vise anerkjennelse for den 
innsatsen veteranene har gjort gjennom sin deltakelse 
i internasjonale operasjoner. Seremonier og offentlige 
markeringer er et viktig og synlig uttrykk for samfun-
nets anerkjenning av både innsatsen og den enkelte 
veteran. Aktuelle datoer som knyttes til veteraner: 8. 
mai, 17. mai, første søndag i november (forsvarets min-
nedag for falne), 24. oktober (FN-dagen). 

I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som arbei-
der for veteraner – det er viktig at kommunene i Lister 
skaffer seg kunnskap om disse organisasjonene. De 
viktigste er Norges veteranforbund for internasjonale 
operasjoner (NVIO), Skadet personell i internasjonale 
operasjoner (SIOPS), Norges reserveroffiserers forbund 
(NROF) og Heimevernet. 
En viktig del av anerkjennelsen av veteraner er vektleg-
ging av veteranene som ressurs for lokalmiljøet ved å 

Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret
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være bevisst på deres kompetanse, og hvordan denne 
kan utnyttes. 

Ivaretakelse:
Personer/veteraner som er bosatt i kommunene skal 
tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For 
kommunalt ansatte innen helse og omsorg, oppvekst 
og fastleger, vil det være viktig å vite årsaken til at 
fysiske og psykiske helseplager kan være belastninger 
knyttet til internasjonale oppdrag, også når dette ligger 
langt tilbake i tid. Det er også viktig at familien blir godt 
ivaretatt.

En anbefaling i tiltaksplanen er å opprette en felles 
veterankontakt for Lister-kommunene. En veteran-
kontakts oppgaver skal være et bindeledd mellom det 
offentlige, veteraner og deres pårørende. 
En av de viktigste oppgavene til kommunene vil være å 
tilegne seg kunnskap om veteraners status, og kunn-
skap om hvilke tilbud som finnes i distriktet. Viktige or-
ganisasjoner vil kunne være Forsvarets veterantjeneste 
og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging (RVTS). 

Ivaretakelse i denne sammenheng vil også kunne dreie 
seg om å ivareta familien til den som tjenestegjør, 
eller har tjenestegjort. Spesielt gjelder dette barn, og 
kompetansen til ansatte i skolen/skolehelsetjenesten 
vil derfor være av betydning for hvordan veteraner og 
dens familie blir ivaretatt. 

Oppfølging
Tilbud til veteraner skal ivaretas av kommunens alle-
rede etablerte tjenester som må sørge for at tilbude-
ne blir tilpasset veteranens og/eller eventuelt andre 
familiemedlemmers behov. Dette gjelder bl.a. helse- og 
velferdstjenestene, barnehager og skoler, Barne- og 
familietjenesten, fastlegene, NAV og andre. Også her vil 
forsvarets veterantjeneste og RVTS være viktige organi-
sasjoner som kommunene vil kunne samarbeide med.

NAV har også en egen veterankontakt som er tilgjenge-
lig for veteraner fra hele landet.  

Det er imidlertid avgjørende at veteranene selv oppgir 
sin status som veteran for at kommunene skal kunne 
imøtekomme de behov som utenlandstjenesten ev. har 
medført, da det som tidligere nevnt ikke gis opplysnin-
ger om hvem dette gjelder.

Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret
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Ulike organisasjoner som jobber for 
anerkjennelse, IVARETAKELSE og 
oppfølging av veteraner: 

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE 
OPERASJONER (NVIO)
NVIO er Norges største interesseorganisasjon for mili-
tært personell som har deltatt i internasjonale opera-
sjoner – og deres pårørende. Organisasjonen har 58 
lokalforeninger over hele landet. NVIO samler veteraner 
fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake 
til Tysklandsbrigaden.

NVIO bedriver også kameratstøttearbeid, arrangerer 
månedlige veterantreff over hele landet på vegne av 
Forsvaret og gir ut bladet Veteran til sine medlemmer 
seks ganger i året.

VETERANFORBUNDET SKADDE I INTERNASJONALE 
OPERASJONER (SIOPS)
SIOPS er en uavhengig interesseorganisasjon som ar-
beider for veteraner med skader, fysiske eller psykiske, 
fra internasjonale operasjoner. Organisasjonen jobber 
for å bedre de helsemessige, sosiale og økonomiske 
livsvilkårene til veteraner. SIOPS jobber aktivt med 
politisk påvirkningsarbeid, samt rådgivning og støtte til 
skadde veteraner og deres familier. Et viktig satnings-
område er hvordan antallet veteraner som utvikler 
langvarige og alvorlige psykiske problemer etter tjenes-
te kan reduseres.

VETERAN MØTER VETERAN
Veteran møter veteran ønsker å skape en positiv sosial 
arena for veteraner, familier og etterlatte. Spesielt 
retter organisasjonen seg mot yngre veteraner. I tillegg 
ønsker de å gi et positivt tilbud til de veteraner som 
måtte trenge det.

HJEMMESONEN
Hjemmesonen er et tilbud for pårørende til veteraner – 
et sted der pårørende kjenner seg viktig og i sentrum, 
og får den anerkjennelsen de fortjener. Hjemmesonen 
tilbyr ulike former for støtte til den pårørende, og vil 
skape en trygg god arena for å dele erfaringer og møte 
andre veteranpårørende. Nettverket vil utvikle seg i 
tråd med ønsker og behov fra pårørende. Hjemmeso-
nen er til for alle veteranpårørende. Pårørende er ikke 
bare nærmeste familie, men kan også være en kollega, 
venn, nabo osv. En pårørende er en som føler seg som 
en pårørende.

NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND (NROF)
NROF er en politisk uavhengig organisasjon, med 7000 
medlemmer i 57 lokale avdelinger spredt rundt hele 
landet. Medlemmene er befal (stadig tjenestegjørende, 
vernepliktig og utskrevet), vervede, HV-befal, soldater 
i HVs Innsatsstyrker, kadetter og BS-elever. Du trenger 
således ikke å være befal for å være medlem i NROF.
NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvar-
sviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlike-
holder reservens kompetanse og fremmer medlem-
menes aktive forhold til Forsvaret. Forbundet ønsker 
også å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven 
brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta 
reservistenes interesser.

ANDRE ORGANISASJONER
• Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando
 (VFFSK)
• Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen
 (VFMJK)
• Tysklandsbrigadens veteranforbund
• Team Rubicon Norge
• Veteranalliansen
• Foreningen veterantur
• Norske Koreaveteraners Forbund
• Brigadeveteranforbundet
• Krigsinvalideforbundet
• Norske militærkameraters forbund
• United Veterans MC Norway
• Royal Air Force Association
• Samarbeidsrådet av krigsveteranforeninger i Norge
• Veteranforeningen Polititroppene i Sverige/Norge
 1943–45
• Luftmilitært samfund
• Forsvarets seniorforbund
• Det finnes også støttetilbud for personer som
 trenger noen å snakke med. Noen av disse drives
 av veteranorganisasjonene.
• Nvio avd Mandal/Lister/Flekkefjord m/omegn. 
• Heimevernet
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Tiltaksplan
Tiltaksplanen rulleres årlig.

 Tiltak Ansvar Frist

Rullering Tiltaksplanen rulleres årlig,  Rådmannsutvalget 31.12.2021
 første gang innen 31.12.2021

Anerkjennelse Kommunen skal spre kunnskap til befolkningen 
 gjennom kommunens kanaler om tjenester og tiltak 
 overfor veteraner og deres familier, herunder også
 markeringer.

 Kommunene arrangerer en årlig markering for  Lister Årlig
 veteranene og den øvrige befolkningen i kommunene,  kulturnettverk/
 i samarbeid med forsvaret og organisasjonene med  ordfører
 ordføreren som vertskap. Arrangementet legges til 
 frigjørings- og veterandagen 8. mai. Veteranenes 
 nærmeste inviteres. Samarbeid om markeringen 
 med andre kommuner tilstrebes.

 Kommunene kartlegger veteranmonumenter/ Lister 31.12.2020
 minnesmerker, plassering av disse og tilrettelegging  kulturnettverk
 for publikum.

 Ledere i kommunene gis økt kompetanse om  Rådmann/ Årlig
 veteraner gjennom årlig informasjon på ledermøter.  kommunedirektør
 Ledere har ansvar for å videreformidle kunnskap i 
 sine enheter/virksomheter. 

Ivaretakelse Det anbefales at det opprettes en felles  Kulturnettverket 31.12.2020
 veterankontakt i Lister. Det lages politisk sak om 
 egen stillingsressurs for en felles veterankontakt 
 i Lister-kommunene.

 Hver kommunene utpeker en kontaktperson som  Rådmann/ 31.12.2020
 har ansvar for å holde oversikt over kommunens  kommunedirektør
 tilbud (til veteraner og deres familier), samt besitte 
 kunnskap om sentrale aktører innenfor feltet og det 
 tilbudet de har.
 
 Kommunene ivaretar veteranenes behov Helsetjenesten i Fortløpende
 gjennom det ordinære hjelpetilbudet. kommunene
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 Tiltak Ansvar Frist

Oppfølging Kommunens helsestasjoner skal være oppmerksom  Kommune- Fortløpende
 på eventuelle behov for ekstra støtte og veiledning  helsetjenesten
 til familier der ett familiemedlem er, eller har vært, 
 i internasjonale operasjoner. Helsesykepleiere skal 
 sikre oppfølging av familien, og ha et særlig øye for 
 barna i familien som en møter i helsestasjon og 
 skolehelsetjeneste.

 NAV skal ha kjennskap og kompetanse om veteraner,  NAV Fortløpende
 deres erfaringer og utfordringer, samt rettigheter 
 knyttet til erstatninger. Kompetansemiljøet i 
 NAV Elverum kan benyttes for å bidra til dette.

 Listerkommunene skal ha kunnskap om, og etablere  Alle relevante Fortløpende
 hensiktsmessig samarbeid med veteranorganisasjoner  sektorer
 og andre aktuelle instanser. 
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Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
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 Arkivreferanse: 2020/4031-1 
 Arkivkode: 044 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 28.04.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 07.05.2020 44/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 43/2020 

 

Delegasjon til kommunedirektøren vedr salg av mindre kommunalt areal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
Formannskapets behandling av sak 44/2020 i møte den 07.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
Formannskapets Behandling 07.05.2020: 
Tilføyelse til 2.avsnitt fra Jan Kristensen, H: 
....Byremo, Austad og Korshamn. 
  
Tilleggsforslag fra Unni Nilsen Husøy, FrP etter første setning i kommunedirektørens anbefaling: 
Areal kan ikke utvides ved flere kjøp av 300 kvadratmeter. 
  
  
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Formannskapets Vedtak 07.05.2020: 
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Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å selge kommunalt areal som tilleggsparseller til boligtomter 
opp til 300 m². Areal kan ikke utvides ved flere kjøp av 300 kvadratmeter. Delegasjonen gjelder for arealer 
som tillegges eksisterende tomt/ eiendom.  
  
 
Prisen settes til kr 250 kr per m² for sentrale boligområder, samt for hytteområdene. For mindre 
sentrumsnære boligområder settes prisen til 70 % av dette, kr 175 per m². Dette vil f.eks gjelde områder 
på Kvås, Konsmo, Byremo, Austad og Korshamn. 
  
Administrasjonen får fullmakt til å vurdere i hver enkelt sak hvilken prisklasse tilleggsarealet ligger i.  
 
Kjøper dekker alle omkostninger ved salget. 
Det vedtas også et eget saksbehandlingsgebyr for kjøp på kr 1.000.  
  
  
 
 

 

Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å selge kommunalt areal som tilleggsparseller til boligtomter 
opp til 300 m². Delegasjonen gjelder for arealer som tillegges eksisterende tomt/ eiendom. 
 
Prisen settes til kr 250 kr per m² for sentrale boligområder, samt for hytteområdene. For mindre 
sentrumsnære boligområder settes prisen til 70 % av dette, kr 175 per m². Dette vil f.eks gjelder områder 
på Kvås, Konsmo og Byremo. Administrasjonen får fullmakt til å vurdere i hver enkelt sak hvilken 
prisklasse tilleggsarealet ligger i. 
 
Kjøper dekker alle omkostninger ved salget. Det vedtas også et eget saksbehandlingsgebyr for kjøp på kr 
1.000. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Det har kommet en del henvendelser om kjøp av tilleggsareal til tomter der kommunen eier det ønskede 
areal. Det er i tillegg saker fra gamle Lyngdal kommune om dette som ikke er behandlet. 
 
I tidligere Lyngdal kommune hadde rådmannen delegert fullmakt til å foreta disse salgene.  
 
Vurdering: 
 
Ordningen i tidligere Lyngdal kommune var en god ordning som sikret fortløpende behandling av disse 
sakene. Dette er også saker som antas å ha beskjeden politisk interesse. 
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I 2016 ble disse tilleggsarealene verdsatt til kr 200 per m². Det er usikkert når den satsen ble vedtatt. 
Dette tilsvarer en pris på kr 200.000 for en tomt på 1 mål/dekar. Prisen bør oppjusteres noe som følge av 
prisstigning i perioden og justeres for beliggenhet. Prisstigningen fra 2016 til i dag utgjør ca kr 15 per m2. 
foreslås at prisen settes til kr 250 per m² for areal i sentrale områder i Lyngdal. For boligområder utenfor 
sentrale områder settes prisen til 70 % av dette, kr 175 per m². Dette vil gjelder for boligområder i Kvås, 
Konsmo og Byremo. Eventuelt for andre områder etter en skjønnsmessig vurdering av 
kommunedirektøren. 
 
I tidligere Lyngdal var det også et eget gebyr på kr 1.000 som behandlingsgebyr for kjøp. Det foreslås at 
den ordningen videreføres. Kjøper må i tillegg dekke alle andre omkostninger ved salget som tinglysing, 
dokumentavgift, oppmåling, evt gebyr ved dispensasjonssak m.m. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å selge kommunalt areal som tilleggsparseller til boligtomter 
opp til 300 m². Delegasjonen gjelder for arealer som tillegges eksisterende tomt/ eiendom. 
 
Prisen settes til kr 250 kr per m² for sentrumsnært areal til Lyngdal by/ attraktive boligområder, samt for 
hytteområdene. For mindre sentrumsnære boligområder settes prisen til 70 % av dette, kr 175 per m². 
Dette vil f.eks gjelder områder på Kvås, Konsmo og Byremo. Administrasjonen får fullmakt til å vurdere i 
hver enkelt sak hvilken prisklasse tilleggsarealet ligger i. 
 
Kjøper dekker alle omkostninger ved salget. Det vedtas også et eget saksbehandlingsgebyr for kjøp på kr 
1.000. 
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 Arkivreferanse: 2020/4163-1 
 Arkivkode: U00 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 08.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.05.2020 44/2020 

 

Korona -tiltak for næringslivet i Lyngdal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Næringsfondet styrkes med 3 millioner. Av disse 3 mill prioriteres kr 300.000 til markedsføringstiltak 
Tiltakene finansieres med bruk av disposisjonsfond.  
 
Bakgrunn for saken: 
 
Korona-pandemien har ført til en verdensomspennende økonomisk nedgangstid. Korona-pandemien har 
også ført til store konsekvenser for næringslivet i Lyngdal kommune. Vi har hatt en periode med full 
nedstengning av samfunnet fra 12.mars 2020. Vi ser at vi fortsatt vil ha restriksjoner i lang tid, selv om vi 
nå er inne i en prosess med gjenåpning av samfunnet. Næringslivet har redusert omsetning, 
permitteringer og oppsigelser, og langtidsvirkningene av en omfattende nedgangstid er store. Hos oss ser 
vi at særlig reiseliv og handel er sterkt rammet. 
 
 
Vurdering: 
 
Lyngdal kommune sin rolle overfor næringslivet er først og fremst som tilrettelegger. Vi forvalter lover og 
regler på en rekke områder, og har også ansvaret for arealforvaltningen. Kommunen kjøper også for 
betydelige beløp en rekke varer og tjenester fra næringslivet. Ressursbruken til kommunen er dermed 
også viktig for næringslivet. 
Kommunen prioriterer nå en del tiltak som kan hjelpe næringslivet noe: 
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 Betalingsutsettelser på kommunale krav 
 Betalingsavtaler på kommunale krav 
 Prioritere og igangsette vedlikeholdsprosjekter 
 Etablere næringsfond – prioritering av tiltak som kan gi ny aktivitet 
 Søndagsåpent for frisører – informasjon og tilrettelegging fra kommunen 
  «Spadeklare tiltak» - 10 prosjekter er spilt inn til KS og Agder Fylkeskommune 
 Prioritering av å få til opplag – per i dag er det avtale om 10 skip. Totalt plass til 14. Store 

ringvirkninger. 
 Saksbehandling – prioritering av saker som har betydning for næringslivet 

 
Næringslivet er svært viktig for kommunen, og som samfunnet er vi helt avhengig av næringslivet. Det gir 
arbeidsplasser, skatteinntekter, skaper vekst og utvikling, og fører til at vi er attraktive som bo- og 
besøkskommune.  
 
Kommunedirektøren ser at i den situasjonen som næringslivet er i nå, kan ekstra midler til å få i gang 
tiltak som kan gi ny aktivitet være viktig. Næringsfondet som opprettes kan være et viktig virkemiddel i 
tillegg til andre ordninger. Selv om kommunen er i en krevende økonomisk situasjon med stort 
driftsunderskudd i 2020, så bør kommunen avsett noen økte midler til tiltak for næringslivet.  
 
I tillegg til at næringsfondet bør styrkes, så bør kommunen prioritere midler til markedsføringstiltak. Det 
er svært viktig for næringslivet at vi får opp omsetningen lokalt, både innen handel og reiseliv. Vi har 
mange flotte opplevelser i området vårt, og et godt utvalg av attraktive butikker og varehus. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor også at det avsettes noen midler til markedsføringstiltak for å 
inspirere og motivere innbyggerne til å handle lokalt og utforske opplevelser i nærområdet. Det norske 
markedet vil være svært viktig dette året. Vi ønsker derfor også å markedsføre oss ekstra i hele det norske 
markedet, og invitere til opplevelse i den flotte kommunen vår. 
 
Kommunedirektøren mener at selv om kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, så er 
situasjonen for samfunnet og næringslivet så spesiell at kommunen likevel må prioritere midler til 
næringslivet. Et velfungerende næringsliv har store positive virkninger for kommunen. Derom vi kan bidra 
med noen midler som kan gi ny vekst og utvikling for området vårt så bør vi prioritere det i disse tider. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret avsetter kr 3 mill til styrking av det nyetablerte 
næringsfondet. Av disse avsettes det kr 300.000 til markedsføringstiltak. Tiltakene finansieres med midler 
fra disposisjonsfond.
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 Arkivreferanse: 2020/3914-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 03.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgnemnda 12.05.2020 3/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 45/2020 

 

Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling til Mandal havn Strømsvika Holding AS 
for perioden 2020-2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i Mandal havn Strømsvika Holding 
AS for perioden 2020-2023 velges:  
 
… 
 
Valgnemndas behandling av sak 3/2020 i møte den 12.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i Mandal havn Strømsvika Holding 
AS for perioden 2020-2023 velges:  
 
… 
 
Valgnemndas Behandling 12.05.2020: 
 
Valgnemndas Vedtak 12.05.2020: 
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Bakgrunn for saken: 
Ifølge vedtektene skal selskapet ha sitt forretningskontor i Mandal. Den opprinnelige forretningsplanen 
var å etablere tømmerkai i Strømsvika og videreutvikle næringsarealer for salg. I revidert aksjonæravtale 
for 2020 er selskapets formål beskrevet slik:  
Selskapet driver virksomhet innen investeringer og deltakelse i andre selskaper og eiendom, herunder 
havnerelatert virksomhet. Partene tar sikte på å fortsette med denne virksomheten, samt videreutvikling 
av næringsarealer. 
 
Det vil bli avholdt generalforsamling for selskapet den 25.5.2020.  
 
Vurdering: 
Ordfører med varaordfører som vararepresentant velges ofte som utsending til årsmøtet og 
generalforsamling. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret velger utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling til Mandal havn 
Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023. 
 
 
Vedlegg: 

1 Forslag til aksjonæravtale Mandal havn Strømsvika Holding AS gjeldende fra 2020 
2 Konsernregnskap 2019 Mandal havn Strømsvika Holding AS 
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Denne aksjonæravtalen («Avtalen») er inngått på dato som fremkommer nedenfor mellom: 

(1)   LINDESNES KOMMUNE, org.nr. 921 060 440 

(2)   LYNGDAL KOMMUNE, org.nr. 922 421 498 

((1) og (2) er i fellesskap benevnt «Aksjonærene»), 

og 

(3)   MANDAL HAVN STRØMSVIKA HOLDING AS, org.nr. 916 900 805 («Selskapet») 

((1) til (3) er i fellesskap benevnt «Partene» og hver for seg «Part»), 

vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Selskapet.  

1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL 

Bakgrunnen for Avtalen er endringer i eierforholdene i Selskapet som følge av 
kommunesammenslåinger med virkning fra 1. januar 2020. Partene er derfor enige om at 
denne Avtalen erstatter Aksjonæravtalen dater 13. desember 2016.  

Selskapet driver virksomhet innen investeringer og deltakelse i andre selskaper og 
eiendom, herunder havnerelatert virksomhet. Partene tar sikte på å fortsette med denne 
virksomheten, samt videreutvikling av næringsarealer.    

Selskapets aksjekapital er NOK 20 000 000 fordelt på 40 000 aksjer, hver pålydende 
NOK 500. Aksjene er fordelt som følger:   

Aksjonær Antall aksjer Eierandel 

Lindesnes kommune 34 285  85,71 % 

Lyngdal kommune   5 715  14,29 % 

Totalt 40 000 100,00 % 

 
Alle Aksjonærene skal behandles likt i forhold til sitt aksjeinnehav i Selskapet, med mindre 
noe annet fremgår uttrykkelig av Avtalen.   

2. STYRET 

2.1. Styresammensetning 

Selskapets styre skal være identisk med styret i Mandal Havn KF til enhver tid.   

2.2. Styremøter 

Styret skal møtes minst 6 ganger per år.  

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 5 virkedager før 
møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist. 
Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet.  

 

 

77



 

Side 4 av 6 

3. GENERALFORSAMLINGEN  

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Aksjonærene er enige om 
at følgende vedtak krever tilslutning fra minst 75 % av aksjene som er representert på 
generalforsamlingen, i tillegg til de flertallskrav som følger av aksjeloven, for at gyldig 
vedtak skal anses å foreligge: 

(a) Beslutning om utbytte eller andre utdelinger; 
 

(b) Godkjennelse av transaksjoner eller avtaler, herunder endringsavtaler, mellom 
Selskapet og en aksjonær eller morselskapet til en aksjonær i henhold til 
aksjeloven § 3-8;  

 
(c) Kapitalforhøyelse; 

 
(d) Endring av vedtektene; 

 
(e) Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av Selskapet, med mindre slik likvidasjon, 

avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov.  
 
4. UTBYTTE  

Selskapet skal føre en offensiv utbyttepolitikk og utdele tilgjengelig overskuddslikviditet i 
den grad (i) det er rom for det hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer, (ii) 
det ikke er i strid med relevante låneavtaler og (iii) er tillatt etter de til enhver tid 
gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter 
utdelingen, jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4. 

5. KAPITALINNSKUDD  

Finansiering av Selskapets virksomhet kan skje gjennom tilførsel av egenkapital, lån fra 
Aksjonærene, fremmedfinansiering eller på annen hensiktsmessig måte som styret eller 
generalforsamlingen til enhver tid måtte beslutte, med de begrensinger som følger av 
Avtalen.  

Dersom det oppstår behov for å tilføre kapital til eller stille sikkerhet for Selskapet, er 
Aksjonærene enige om at ethvert lån, garantiytelse, kapitalinnskudd mv. etter at Selskapets 
organer har fattet vedtak om slik kapitaltilførsel/sikkerhetsstillelse skal belastes 
Aksjonærene forholdsmessig etter deres forholdsmessige eierandel i Selskapet.  

Aksjonærene er videre enige om at dersom det i forbindelse med utvikling av datterselskapet 
Mandal Havn Strømsvika AS er nødvendig å tilføre likviditet eller egenkapital, skal 
Aksjonærene tilføre slike midler til Selskapet etter deres forholdsmessige eierandel i 
Selskapet. Det estimeres at det årlig vil være behov for å tilføre ca. kr. 2 mill. til dette 
formålet.  

6. OVERDRAGELSE AV AKSJER 

6.1. Forkjøpsrett  

Aksjonærene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i 
Selskapet når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifter eier. For 
forkjøpsretten gjelder følgende: aksjenes omsetningsverdi beregnes til dens andel av 
bokført egenkapital i henhold til sist fastsatt årsregnskap.  
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7. DIVERSE BESTEMMELSER 

7.1. Endring av Avtalen og Avtalens opphør 

Parter som til sammen eier mer enn 75 % av aksjene i Selskapet kan beslutte endringer av 
Avtalen med virkning for samtlige Parter. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og signeres 
av alle Partene.  

Avtalen skal opphøre dersom Aksjonærer som eier minst 75 % av aksjene beslutter at den 
skal opphøre.   

7.2. Motstrid og forholdet til vedtekter/aksjeloven 

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene/aksjeloven, går Avtalen foran i 
forholdet mellom Partene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning. Vedtektene 
for Selskapet er inntatt som Vedlegg 1.  

7.3. Konfidensialitet 

Partene og deres representanter forplikter seg til å bevare full konfidensialitet og taushet 
om Avtalen og om Selskapets virksomhet, med unntak av forhold som er offentlig kjent 
eller tilgjengelig, eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Partene forplikter seg 
videre til å bevare full konfidensialitet og taushet om alle personlige, økonomiske, 
juridiske, markedsmessige og andre forretningsmessige forhold om de øvrige Partene som 
de blir kjent med i forbindelse med avtaleforholdet. Taushetsplikten gjelder også etter at 
aksjene er overført til ny eier og etter Avtalens opphør.   

8. LOVVALG OG TVISTER 

Avtalen er underlagt norsk rett.  

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet. Eventuelle tvister 
som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved voldgift i Agder etter den norske 
voldgiftsloven.  

 
* * * 

 
 
Avtalen er undertegnet i 3 eksemplarer, ett eksemplar til hver av Partene.  
 
 

 
 

Mandal/Lyngdal, ___________ 2020 
 
 
 

[Signaturside følger] 
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 Lindesnes kommune  Lyngdal kommune 

 

__________________________ 

 

________________________ 

  
  
Signatur: Signatur: 

Navn: 
Tittel: 

Even Tronstad Sagebakken 
Ordfører 

Navn: 
Tittel: 
 

Jan Kristensen 
Ordfører  
 
 

    
 
 Mandal Havn Strømsvika 

Holding AS 
 

 

 

__________________________ 

 

 

  
  
Signatur:  

Navn: 
Tittel: 

Hans Seyffarth Stusvik 
Styreleder  
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Kontantstrømoppstilling

2019 2018 2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

20 910         262 186       +/- Resultat før skattekostnad 184 089          -510 478           

-                   -                  + Periodens utbetalte skatt -                     -                        

-                   -                  + Ordinære avskrivninger 572 800          435 200            

-                   -                  +/- Endring kundefordringer 238 759          1 362 445         

22 825         -                  +/- Endring leverandørgjeld -2 733 229     -1 078 882        

-1 917 308   828 607        +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 488 652          660 984            

-1 873 573   1 090 793     = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -1 248 929     869 269            

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-                   -64 129       + Utbetaling ved tilgang av aksjer og eierandeler -                     -                        

- Netto utbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler -515 854        -754 604           

-                   -64 129        = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -515 854        -754 604           

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-                   -                  - Utbetaling av utbytte -                     -                        

-                   -                  - Endring gjeld til kredittinstitusjoner/langsiktig gjeld 2 277 000       2 487 450         

-                   -                   = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 277 000       2 487 450         

-1 873 573   1 026 664     = Netto endring i kontanter og bankinnskudd 512 217          2 602 115         

5 775 004    4 748 340     + Beholdning av kontanter og bankinnskudd 1.1. 12 617 173     10 015 059       

3 901 431    5 775 004     = Beholdning av kontanter og bankinnskudd 31.12 13 129 389     12 617 173       

Morselskap Konsern

Mandal Havn Strømsvika Holding AS
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Konsernet Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019
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Konsernet Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019
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Konsernet Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019
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Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019
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Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019
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Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Noter til regnskapet 2019

2019 2018 2019 2018

20 910               262 186           184 089              -510 478      

365 632             -178 899          -                     -               

386 542             83 287             184 089              -510 478      

-386 542           -82 287            

-                    -                   -                     -               

85 039               18 926             131 197              -               

Daglig 

Godtgjørelser leder Styret Daglig leder Konsern

Mor Konsern
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per Olav Skutle
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-4038627
IP: 88.90.xxx.xxx
2020-04-20 17:07:06Z

Hans Seyffarth Stusvik
Styreleder
Serienummer: 9578-5993-4-2554433
IP: 159.171.xxx.xxx
2020-04-20 17:08:42Z

Hege Lønning
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-2490962
IP: 88.88.xxx.xxx
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Unni Nilsen Husøy
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Serienummer: 9578-5993-4-3361225
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 Arkivreferanse: 2020/3914-2 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 05.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgnemnda 12.05.2020 4/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 46/2020 

 

Valg av medlem til styret i Mandal havn Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som medlem og varamedlem til styret i Mandal havn Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023 
foreslås fra Lyngdal kommune:  
 
…. 
 
 
Valgnemndas behandling av sak 4/2020 i møte den 12.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som medlem og varamedlem til styret i Mandal havn Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023 
foreslås fra Lyngdal kommune:  
 
…. 
 
 
Valgnemndas Behandling 12.05.2020: 
 

SAKSFRAMLEGG
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Valgnemndas Vedtak 12.05.2020: 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Lyngdal kommune er medeier i Mandal havn Strømsvika Holding AS sammen med Lindesnes kommune.  
Mandal havn Strømsvika Holding AS har datterselskapene Tømmerkaia AS og Mandal havn Strømsvika AS. 
I årsberetningen for 2019 sies det at virksomhetens art er utvikling av sjønære næringsarealer i 
Strømsvika, Mandal. I den forbindelse utleie av arealer gjennom selskapet Tømmerkaia AS og steinsalg og 
utleie av arealer gjennom selskapet Mandal havn Strømsvika AS.  
 
Generalforsamlingen som skal avholdes i 2020 skal både velge nytt styre og behandle ny aksjonæravtale. I 
forslaget til den nye aksjonæravtalen står det om styret:  

 
 
Dersom denne aksjonæravtalen godkjennes og legges til grunn er det usikkert om Lyngdal får plass i 
styret.  
I tidligere aksjonæravtale hadde alle eierne plass i styret.  
 
Vurdering: 
Det er noe usikkert om Lyngdal får plass i styret til Mandal havn Strømsvika Holding AS. Lyngdal er ikke 
medeier i Mandal Havn KF og dersom man legger til grunn (punkt 2.1 i aksjonæravtalen) at styrene av 
disse selskapene alltid skal være de samme, så vil dette bli vanskelig å få til.  
 
Det knyttes usikkerhet hvorvidt dette i det hele tatt er lovlig å avtalefeste på denne måten. Selskapene 
har ikke de samme eierne.   
 
Det foreslås å velge et medlem med varamedlem til styret slik at dette er klart til generalforsamlingen 
både skal velge nytt styre og behandle aksjonæravtalen senere i vår. Det er ønskelig for Lyngdal som 
medeier i selskapet å ha en representant i styret.  
 
Konklusjon: 
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Kommunestyret fatter vedtak om hvem som skal foreslås å representere Lyngdal i styret i Mandal havn 
Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023.  
 
 
 
Vedlegg: 

1 Forslag til aksjonæravtale Mandal havn Strømsvika Holding AS gjeldende fra 2020 
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 UTKAST   

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 

AKSJONÆRAVTALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

vedrørende 

MANDAL HAVN STRØMSVIKA HOLDING AS 
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Denne aksjonæravtalen («Avtalen») er inngått på dato som fremkommer nedenfor mellom: 

(1)   LINDESNES KOMMUNE, org.nr. 921 060 440 

(2)   LYNGDAL KOMMUNE, org.nr. 922 421 498 

((1) og (2) er i fellesskap benevnt «Aksjonærene»), 

og 

(3)   MANDAL HAVN STRØMSVIKA HOLDING AS, org.nr. 916 900 805 («Selskapet») 

((1) til (3) er i fellesskap benevnt «Partene» og hver for seg «Part»), 

vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Selskapet.  

1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL 

Bakgrunnen for Avtalen er endringer i eierforholdene i Selskapet som følge av 
kommunesammenslåinger med virkning fra 1. januar 2020. Partene er derfor enige om at 
denne Avtalen erstatter Aksjonæravtalen dater 13. desember 2016.  

Selskapet driver virksomhet innen investeringer og deltakelse i andre selskaper og 
eiendom, herunder havnerelatert virksomhet. Partene tar sikte på å fortsette med denne 
virksomheten, samt videreutvikling av næringsarealer.    

Selskapets aksjekapital er NOK 20 000 000 fordelt på 40 000 aksjer, hver pålydende 
NOK 500. Aksjene er fordelt som følger:   

Aksjonær Antall aksjer Eierandel 

Lindesnes kommune 34 285  85,71 % 

Lyngdal kommune   5 715  14,29 % 

Totalt 40 000 100,00 % 

 
Alle Aksjonærene skal behandles likt i forhold til sitt aksjeinnehav i Selskapet, med mindre 
noe annet fremgår uttrykkelig av Avtalen.   

2. STYRET 

2.1. Styresammensetning 

Selskapets styre skal være identisk med styret i Mandal Havn KF til enhver tid.   

2.2. Styremøter 

Styret skal møtes minst 6 ganger per år.  

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 5 virkedager før 
møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist. 
Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet.  
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3. GENERALFORSAMLINGEN  

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Aksjonærene er enige om 
at følgende vedtak krever tilslutning fra minst 75 % av aksjene som er representert på 
generalforsamlingen, i tillegg til de flertallskrav som følger av aksjeloven, for at gyldig 
vedtak skal anses å foreligge: 

(a) Beslutning om utbytte eller andre utdelinger; 
 

(b) Godkjennelse av transaksjoner eller avtaler, herunder endringsavtaler, mellom 
Selskapet og en aksjonær eller morselskapet til en aksjonær i henhold til 
aksjeloven § 3-8;  

 
(c) Kapitalforhøyelse; 

 
(d) Endring av vedtektene; 

 
(e) Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av Selskapet, med mindre slik likvidasjon, 

avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov.  
 
4. UTBYTTE  

Selskapet skal føre en offensiv utbyttepolitikk og utdele tilgjengelig overskuddslikviditet i 
den grad (i) det er rom for det hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer, (ii) 
det ikke er i strid med relevante låneavtaler og (iii) er tillatt etter de til enhver tid 
gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter 
utdelingen, jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4. 

5. KAPITALINNSKUDD  

Finansiering av Selskapets virksomhet kan skje gjennom tilførsel av egenkapital, lån fra 
Aksjonærene, fremmedfinansiering eller på annen hensiktsmessig måte som styret eller 
generalforsamlingen til enhver tid måtte beslutte, med de begrensinger som følger av 
Avtalen.  

Dersom det oppstår behov for å tilføre kapital til eller stille sikkerhet for Selskapet, er 
Aksjonærene enige om at ethvert lån, garantiytelse, kapitalinnskudd mv. etter at Selskapets 
organer har fattet vedtak om slik kapitaltilførsel/sikkerhetsstillelse skal belastes 
Aksjonærene forholdsmessig etter deres forholdsmessige eierandel i Selskapet.  

Aksjonærene er videre enige om at dersom det i forbindelse med utvikling av datterselskapet 
Mandal Havn Strømsvika AS er nødvendig å tilføre likviditet eller egenkapital, skal 
Aksjonærene tilføre slike midler til Selskapet etter deres forholdsmessige eierandel i 
Selskapet. Det estimeres at det årlig vil være behov for å tilføre ca. kr. 2 mill. til dette 
formålet.  

6. OVERDRAGELSE AV AKSJER 

6.1. Forkjøpsrett  

Aksjonærene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i 
Selskapet når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifter eier. For 
forkjøpsretten gjelder følgende: aksjenes omsetningsverdi beregnes til dens andel av 
bokført egenkapital i henhold til sist fastsatt årsregnskap.  
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7. DIVERSE BESTEMMELSER 

7.1. Endring av Avtalen og Avtalens opphør 

Parter som til sammen eier mer enn 75 % av aksjene i Selskapet kan beslutte endringer av 
Avtalen med virkning for samtlige Parter. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og signeres 
av alle Partene.  

Avtalen skal opphøre dersom Aksjonærer som eier minst 75 % av aksjene beslutter at den 
skal opphøre.   

7.2. Motstrid og forholdet til vedtekter/aksjeloven 

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene/aksjeloven, går Avtalen foran i 
forholdet mellom Partene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning. Vedtektene 
for Selskapet er inntatt som Vedlegg 1.  

7.3. Konfidensialitet 

Partene og deres representanter forplikter seg til å bevare full konfidensialitet og taushet 
om Avtalen og om Selskapets virksomhet, med unntak av forhold som er offentlig kjent 
eller tilgjengelig, eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Partene forplikter seg 
videre til å bevare full konfidensialitet og taushet om alle personlige, økonomiske, 
juridiske, markedsmessige og andre forretningsmessige forhold om de øvrige Partene som 
de blir kjent med i forbindelse med avtaleforholdet. Taushetsplikten gjelder også etter at 
aksjene er overført til ny eier og etter Avtalens opphør.   

8. LOVVALG OG TVISTER 

Avtalen er underlagt norsk rett.  

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet. Eventuelle tvister 
som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved voldgift i Agder etter den norske 
voldgiftsloven.  

 
* * * 

 
 
Avtalen er undertegnet i 3 eksemplarer, ett eksemplar til hver av Partene.  
 
 

 
 

Mandal/Lyngdal, ___________ 2020 
 
 
 

[Signaturside følger] 
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 Lindesnes kommune  Lyngdal kommune 

 

__________________________ 

 

________________________ 

  
  
Signatur: Signatur: 

Navn: 
Tittel: 

Even Tronstad Sagebakken 
Ordfører 

Navn: 
Tittel: 
 

Jan Kristensen 
Ordfører  
 
 

    
 
 Mandal Havn Strømsvika 

Holding AS 
 

 

 

__________________________ 

 

 

  
  
Signatur:  

Navn: 
Tittel: 

Hans Seyffarth Stusvik 
Styreleder  
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 Arkivreferanse: 2019/52-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 31.10.2019 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgnemnda 12.05.2020 5/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 47/2020 

 

Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling i USUS AS for 2020-20244 

 
Valgnemndas anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i USUS AS velges for perioden 2020-
2024. 
 
Valgnemndas behandling av sak 5/2020 i møte den 12.05.2020: 
 
Valgnemndas anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i USUS AS velges for perioden 2020-
2024. 
 
Valgnemndas Behandling 12.05.2020: 
 
Valgnemndas Vedtak 12.05.2020: 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Lyngdal kommune er medeier i USUS AS.  
 
USUS er næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og opplevelser på Sørlandet. I dag teller klyngen over 130 
partnerbedrifter i Agder og Telemark. Ifølge vedtektene for USUS AS er selskapets formål å være den 
ledende innovasjonspartneren for reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Selskapet skal arbeide i et 
gjensidig forpliktende samarbeid med reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Selskapet skal også arbeide 
med synlighet og posisjonering av regionen som reisemål i samarbeid med næringen, kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
Selskapets har ikke erverv som formål. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å gi 
økonomisk overskudd til eierne. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets 
formål. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret fatter vedtak om hvem som representere Lyngdal i årsmøte og generalforsamling i USUS 
AS for perioden 2020-2024.  
 
 
Vedlegg: 

1 VedtekterUSUS AS 
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V E D T E K T E R 
 

(Sist endret 8.6.2017) 
 

§ 1 
 

Selskapets firmanavn er ”USUS AS” 
 

§ 2 
 

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune. 
 

§ 3 
 

Selskapets formål er å være den ledende innovasjonspartneren for reiseliv, kultur og 
opplevelsesnæringen. Selskapet skal arbeide i et gjensidig forpliktende samarbeid med 
reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Selskapet skal også arbeide med synlighet og 
posisjonering av regionen som reisemål i samarbeid med næringen, kommuner og 
fylkeskommuner.  
 
Selskapets har ikke erverv som formål. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å gi 
økonomisk overskudd til eierne.  Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets 
formål. 
 
Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap. 
 

§ 4 
 

Selskapets aksjekapital er kr 4.680.000 fordelt på 468 aksjer a kr 10.000. 
 

§ 5 
 
Selskapets styre består av 5-7 medlemmer. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. 
Styrets leder velges for 1 år. Styret velges slik at ca. halvparten av styrets medlemmer er på 
valg hvert år. Generalforsamlingen foretar særskilt valg av styrets leder og nestleder. Relevant 
kompetanse bør vektlegges i forbindelse med sammensetting av styret.  
 
 
Selskapets firma tegnes av det samlede styret, eller styrets leder og to styremedlemmer i 
felleskap. Styret kan meddele prokura. 
 

§ 6 
 

Følgende kan være aksjonærer i selskapet: 
   
- bedrifter innen reiseliv, kultur og opplevelsesnæringene, fylkeskommuner og kommuner  
 
Dersom det er tvil om vedkommende kan være aksjonær, avgjør styret dette.  
 

106



 
                § 7 
 
Overdragelse av aksjer krever godkjenning av selskapets styre. Ved denne vurderingen kan 
styret fritt vurdere om den påtenkte aksjonæren er tjenelig for selskapets formål og drift. 

 
 

            § 8 
 

Selskapet skal gi kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor muligheter for 
innsyn og muligheter til å foreta egne undersøkelser i selskapet på samme måte som det følger 
for heleide selskaper jfr. Kommuneloven § 80.  
 
 

§ 9 
 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni og innkalles med 14 dagers varsel. 
Varsel kan sendes per e-mail. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: 
 
*  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 
*  Valg av styremedlemmer og styrets leder. 
*  Valg av revisor. 
*  Valg av valgkomité. 
*  Andre saker som i henhold til lov, vedtekter eller innkalling hører under    
    generalforsamlingen.  
 

§ 10 
 

Ved eventuell oppløsning av selskapet skal gjenværende midler etter at all gjeld er gjort opp 
tilfalle en innretning som fremmer selskapets formål.  
 

§ 11 
 

Den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning gjelder for saker som ikke er regulert i disse 
vedtekter. 
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 Arkivreferanse: 2020/4072-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 05.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgnemnda 12.05.2020 6/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 48/2020 

 

Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling til Amento AS for perioden 2020-2024 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i Amento AS velges for perioden 
2020-2024. 
 

.... 

 
 
Valgnemndas behandling av sak 6/2020 i møte den 12.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som utsending og vararepresentant til årsmøte og generalforsamling i Amento AS velges for perioden 
2020-2024. 
 

.... 

 
 

SAKSFRAMLEGG
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Valgnemndas Behandling 12.05.2020: 
 
Valgnemndas Vedtak 12.05.2020: 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Lyngdal kommune er medeier i Amento AS. De andre hovedaksjonærene er kommunene i 
Listerregionen og Agder fylkeskommune.  
 
Amento AS er Listers største arbeid- og inkluderingsbedrift og dekker Lister og omegn. 
Hovedoppdragsgiver er NAV Lister. Bedriftens forretningsidé er å være "en kompetansebedrift som 
gjennom lønnsom drift og aktuelle produksjons- og tjenesteområder tilbyr avklaring, kvalifisering og 
formidling av arbeidssøkere". 
 

Det skal velges representant (m/vara) til generalforsamlingen. 

 
 
Vurdering: 
Ordfører med varaordfører som vararepresentant velges ofte som utsending til årsmøtet og 
generalforsamling. 
 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret fatter vedtak om hvem som representere Lyngdal i årsmøte og generalforsamling i 
Amento AS for perioden 2020-2024. 
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 Arkivreferanse: 2020/4072-2 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 05.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgnemnda 12.05.2020 7/2020 

Kommunestyret 14.05.2020 49/2020 

 

Valg av medlem til styret i Amento AS for perioden 2020-2024 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som representant og vararepresentant til styret i Amento AS for perioden 2020-2022 foreslås fra Lyngdal:  

... 

 

Valgnemndas behandling av sak 7/2020 i møte den 12.05.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Som representant og vararepresentant til styret i Amento AS for perioden 2020-2022 foreslås fra Lyngdal:  

... 

 
Valgnemndas Behandling 12.05.2020: 
 
Valgnemndas Vedtak 12.05.2020: 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Som representant og vararepresentant til styret i Amento AS for perioden 2022-2024 foreslås fra Lyngdal:  

... 

 
Bakgrunn for saken: 
Lyngdal kommune er medeier i Amento AS. De andre hovedaksjonærene er kommunene i Listerregionen 
og Agder fylkeskommune.  
 
Amento AS er Listers største arbeid- og inkluderingsbedrift og dekker Lister og omegn. 
Hovedoppdragsgiver er NAV Lister. Bedriftens forretningsidé er å være "en kompetansebedrift som 
gjennom lønnsom drift og aktuelle produksjons- og tjenesteområder tilbyr avklaring, kvalifisering og 
formidling av arbeidssøkere". 
 

Kommunen skal fremme forslag på 1 styremedlem (m/vara). Styret velges av generalforsamlingen som 
avholdes innen utgangen av 1. halvår. Styremedlemme med vararepresentant velges for to år av gangen. 
Dersom kommunestyret velger kandidater til styret for hele valgperioden, må det foretas valg knyttet til 
følgende perioder: 2020-2022 og 2022-2024.  

 
Vurdering: 
 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret fatter vedtak om hvem som skal foreslås å representere Lyngdal i styret i Amento AS for 
perioden 2020-2022 og 2022 til 2024.  
 
 
 

111


	Forside 
	Saksliste 
	PS 35/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
	RS 17/2020 Orientering/Eventuelt
	PS 36/2020 Søknad om tilleggsbevilgning - Lyngdal helsehus
	PS 37/2020 Budsjett 2020 – Budsjettjustering
	PS 38/2020 Reduksjon i godtgjørelse til varaordfører
	Saksfremlegg

	PS 39/2020 Opprettelse av kommunalt næringsfond
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Retningslinjer for Lyngdal kommunale næringsfond - utkast


	PS 40/2020 Tilbud om deltakelse i forsøksprosjekt med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Innspill fra FO - statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene
	Innspill fra NSF - statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene
	Innspill fra Delta - statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene
	Innspill fra Fagforbundet - statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene
	Innvilgelse av deltakelse i Forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester for Lyngdal kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 761


	PS 41/2020 Lokal forskrift - kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	INNSPILL til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester
	Innspill fra Ila Patel og Unni Nilsen Husøy til Lokale forskrifter for Lyngdal kommune om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester
	Forslag til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem nye Lyngdal
	Oppdatert pr 06.05.20 - Lokal forskrift - kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune


	PS 42/2020 Felles veteranplan for Lister
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Veteranplan for Listerregionen 2020-24


	PS 43/2020 Delegasjon til kommunedirektøren vedr salg av mindre kommunalt areal
	Saksfremlegg

	PS 44/2020 Korona -tiltak for næringslivet i Lyngdal
	Saksfremlegg

	PS 45/2020 Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling til Mandal havn Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Aksjonæravtale Mandal havn Strømsvika Holding AS gjeldende fra 2020
	Konsernregnskap 2019 Mandal havn Strømsvika Holding AS


	PS 46/2020 Valg av medlem til styret i Mandal havn Strømsvika Holding AS for perioden 2020-2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Aksjonæravtale Mandal havn Strømsvika Holding AS gjeldende fra 2020


	PS 47/2020 Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling i USUS AS for 2020-2024
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	VedtekterUSUS AS


	PS 48/2020 Valg av utsending til årsmøte og generalforsamling til Amento AS for perioden 2020-2024
	Saksfremlegg

	PS 49/2020 Valg av medlem til styret i Amento AS for perioden 2020-2024
	Saksfremlegg


