
 

 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:   -  Lyngdal rådhus, kommunestyresalen 

Dato: 14.10.2021 

Tidspunkt: 17:00 

 
Forfall meldes til politisk sekretariat på epost post@lyngdal.kommune.no eller telefon 38 33 40 00. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 
Tilleggsinformasjon: 
  
Møtet overføres via Lyngdal kommunes Nett-TV. 
  
Kl 18 - 18.30: 
Gjennomføring av KS Lokaldemokratiundersøkelse 
  
Gruppemøter mandag 11.10 
Kristelig Folkeparti kl. 19.30: Lyngdal kulturhus 
Arbeiderpartiet kl. 18.00: Læringssenteret på Byremo 
Fremskrittspartiet kl 17.00: Lyngdal rådhus, kantine/rådhuskjelleren  
Høyre kl 18.30: Lyngdal rådhus, kommunestyresal  
Senterpartiet kl. 19.00: Q43, Industriveien 8, Lyngdal  
Venstre kl. 18.30: Q43, Industriveien 8, Lyngdal 
Rødt kl. 18.00: Lyngdal rådhus, møterom Dagros 
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 46/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
RS 20/2021 Gjennomføring av KS Lokaldemokratiundersøkelse  
RS 21/2021 Møteprotokoll Ungdomsrådet 30.09.21  
RS 22/2021 Eldrerådet 27.09.21 - Busstilbud Byremo/Konsmo/Lyngdal 

sentrum 
 

PS 47/2021 Tertialrapport 2.tertial 2021  
PS 48/2021 Sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset 

boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik planID 201807 
 

PS 49/2021 Søknad om støtte til ny redningsskøyte i Farsund  
PS 50/2021 Godkjenning av formannskapets vedtak på innkommet bud på 

Lyngdal bo- og servicesenter 
 

PS 51/2021 Plan for effektiv drift av skolene 2022-2024  
PS 52/2021 Endringer i reglement for folkevalgte - saksbehandling  
FO 12/2021 Interpellasjon fra SP - planprosess, informasjon og medvirkning  
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 Arkivreferanse: 2021/4377-1 
 Arkivkode: 030 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 01.10.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.10.2021 20/2021 

 

Gjennomføring av KS Lokaldemokratiundersøkelse 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Lokaldemokrati var et av temaene som var oppe både i forbindelse med kommunesammenslåingen og 
politikeropplæringen til KS. Ordfører har bedt administrasjonen å legge til rette for gjennomføring av KS 
sin lokaldemokratiundersøkelse. 
 
Undersøkelsen er todelt. 
Innbyggerdelen av undersøkelsen består av 13 spørsmål som stilles per telefon til et representativt utvalg 
av innbyggerne i kommunen. KS håndterer kontakten med gallupbyrå som evt. gjennomfører denne 
delen.  
 
Undersøkelsen rettet mot folkevalgte i kommunestyret gjennomføres elektronisk i forbindelse med fysisk 
møte i kommunestyret.  
Folkevalgte svarer på de samme spørsmålene som innbyggere, og får i tillegg 28 spørsmål om 
arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret. Det er ikke mulig å identifisere 
enkeltpersoners svar. 
 
Undersøkelsen rettet mot folkevalgte i kommunestyret gjennomføres elektronisk i kommunestyret 14.10 
kl 18-18.30. 
 

SAKSFRAMLEGG
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Representant for KS Agder, Steinar Eilertsen blir til stede ved gjennomføring av KS 
Lokaldemokratiundersøkelse. 

6



 

 Arkivreferanse: 2021/4369-1 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Økonomi og dokumentsenter 
 Dato: 06.10.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.10.2021 21/2021 

 

Møteprotokoll Ungdomsrådet 30.09.21 

 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Vedlagt ligger møteprotokollen fra første møtet i Ungdomsrådet for perioden 2021-22. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Møteprotokoll Ungdomsrådet 30.09.21 

SAKSFRAMLEGG

7



 

Utvalg: Ungdomsrådet 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  Kommunestyresalen 

Dato: 30.09.2021 

Tidspunkt: 10:00   -13:00  

 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
    

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
  

 
 
Merknader: 
Frammøte Ungdomsrådet: 
Emil Eggebø Hansen, medlem 
Tea Frøyland, medlem 
Marcus Dragland, medlem 
Erle Rom Havaas, medlem 
Beniamin Bejinariu, medlem 
Sondre Vårdal, medlem 
Dina N. Bråtveit, medlem 
Olea Robinson Egerhei, medlem 
Abdulrahman Mohamed Ibrahim Ali, medlem 
Even Villa Skårland, medlem 
Liv Angelica Thoresen, medlem 
Mikal Eiersland, medlem 
Ida Therese Homeland, medlem 
Line Ågedal, medlem 
Andrea Høyland, medlem 

MØTEPROTOKOLL
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Silje Ågedal, medlem 
Forfall: Frida R. Falkum. Ingen vara møtte.  
  
Til stede fra administrasjonen: Ann Karin Fuglestad, koordinator for Lyngdal ungdomsråd.  
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

RS 2/2021 Orienteringer  
PS 8/2021 Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet for skoleåret 2021-

2022 
 

PS 9/2021 Valg av medlem og varamedlem til utvalg for barn og oppvekst  
 

RS 2/2021 Orienteringer 
Ungdomsrådets behandling av sak 2/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
 
Ungdomsrådets Behandling 30.09.2021: 
 

 ORIENTERING: Om ungdomsrådet v/Ann Karin Fuglestad (Lyngdal kommune)  
 ORIENTERING via Teams: Oppstart av planprosess for E-39, strekningen Lyngdal-Kvinesdal v/Elin 

Lunde (sweco) og Espen Drange (sweco).   
 ORIENTERING: Democracy reloading v/Marius Thoresen (Lyngdal kommune).  

 
Ungdomsrådets Vedtak 30.09.2021: 
Presentasjonen i forbindelse med E-39 og strekningen Lyngdal - Kvinesdal kunne ikke gjennomføres på 
grunn av tekniske problemer. Det ble enighet om at de skulle sende over presentasjonen som igjen kunne 
videreformidles til skolene.  
  
 
 

PS 8/2021 Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 

Kommunedirektørens anbefaling: 
  

1.Som leder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges….. 
2.Som nestleder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges…. 

Ungdomsrådets behandling av sak 8/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Som leder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges….. 
2. Som nestleder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges…. 

 
Ungdomsrådets Behandling 30.09.2021: 
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De som ønsket å stille som kandidater til leder og nestleder av ungdomsrådet presenterte seg og det ble 
foretatt avstemninger for å avgjøre både valget av leder og nestleder.  
 
Ungdomsrådets Vedtak 30.09.2021: 
1.Som leder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges Tea Frøyland 
2.Som nestleder til ungdomsrådet for skoleåret 2021-2022 velges Marcus Dragland 
 
 

PS 9/2021 Valg av medlem og varamedlem til utvalg for barn og oppvekst 

Kommunedirektørens anbefaling: 
  

1.Som ungdomsrådets representant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 velges 
……  

2.Som ungdomsrådets vararepresentant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 
velges ……  

3. 

  

  

Ungdomsrådets behandling av sak 9/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Som ungdomsrådets representant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 velges 
……  

2. Som ungdomsrådets vararepresentant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 
velges ……  

3.  
 
 
 
Ungdomsrådets Behandling 30.09.2021: 
De som ønsket å stille som medlem og varamedlem til utvalg for barn og oppvekst meldte seg og det ble 
foretatt avstemning blant disse.  
 
Ungdomsrådets Vedtak 30.09.2021: 
1.Som ungdomsrådets representant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 velges Mikal 
Eiersland.  
2.Som ungdomsrådets vararepresentant til utvalg for barn og oppvekst for skoleåret 2021-2022 velges 
Line Ågedal.  
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 Arkivreferanse: 2021/4369-2 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Økonomi og dokumentsenter 
 Dato: 06.10.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.10.2021 22/2021 

 

Eldrerådet 27.09.21 - Busstilbud Byremo/Konsmo/Lyngdal sentrum 

 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Vedlagt er Eldrerådets behandling i sak 20/2021 - Busstilbud Byremo/Konsmo/Lyngdal sentrum. 
 
 
Vedlegg: 

1 Saksprotokoll Eldrerådet 27.09.21 - Busstilbud Byremo/Konsmo/Lyngdal sentrum 

SAKSFRAMLEGG
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 Arkivreferanse: 2021/94-52 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Lilly H Ågedal 
 Adm.enhet: Dokumentsenter 
 Dato: 20.09.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Eldrerådet 27.09.2021 20/2021 

 

Busstilbud Byremo/Konsmo/Lyngdal sentrum 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

 
Eldrerådets Behandling 27.09.2021: 
Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse behandlet denne saken sammen. 
Siden kommunene ble sammenslått har det vært et tema med bussrute tur retur Lyngdal sentrum og 
Byremo morgen og ettermiddag.  Lyngdal er blitt en langstrakt kommune, og det er ønskelig med et 
busstilbud.  En stor buss er ikke aktuelt, men kanskje det er mulig med en minibuss. 
  
Leder i eldrerådet Jørg M. Hadland har undersøkt saken. 
For tiden er voksenopplæringen på Byremo, men om den fortsatt blir der er usikkert.  Det som er sikkert 
er at uansett om den er i Lyngdal syd eller på Byremo vil det være behov for transport til og fra 
voksenopplæringen.  Hvis andre innbyggere også kunne benytte seg av denne ruten vil det være fint. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 27.09.2021: 
For tiden er voksenopplæringen på Byremo, men om den fortsatt blir der er usikkert.  Det som er sikkert 
er at uansett om den er i Lyngdal syd eller på Byremo vil det være behov for transport til og fra 
voksenopplæringen.  Hvis andre innbyggere også kunne benytte seg av denne ruten vil det være fint. 
 
 

 

SAKSFRAMLEGG
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Bakgrunn for saken: 
Det er et stort ønske blant innbyggerne at kommunesentra skal bli lettere tilgjengelig med god 
kommunikasjon, både av hensyn til skoleelever, fritidsaktiviteter- unge/eldre, handel, kommunale 
tjenester og til og fra arbeid generelt. 
  
I dag finnes det ikke noe slikt tilbud, men i Lyngdal sentrum har det i noen år vært et forsøk med 
«ringbuss» som har kjørt i gjennom de nærliggende boligfeltene. 
Denne ordningen kom i gang etter et ønske fra mange, som mente det var et stort behov for transport 
fra boligområder inn til sentrum med retur.  
Ordningen ble derfor innført og skulle evaluerer etter et års forsøk, men pga korona er også dette blitt 
utsatt enda et år.  
Evalueringen en har fått tilbakemelding på i fra AKT, er nok at denne ordningen berører svært få i dag og 
bør derfor legges ned som tilbud. 
  
Til erstatning fra dette tilbudet er det nok adskillig større behov for intern transport på langs av 
kommunen, og at dette i sammen med AKT bør sees på fremover. 
I dag er eneste tilbudet elevtransporten tur/retur Lyngdal og Byremo for de videregående elever, men 
ikke dimensjonert for større antall passasjerer enn til enhver tid gjeldende elevtall. 
Kostnad på transport for å komme tur / retur undervisningsstedet: kr. 3200,- + mva pr. tur. pr.dag. 
  
 AkT v/ Tor Dag og Ordføreren er orientert oppdatert på ønske om en sak til kommunestyremøte. 
 
 
 
Vurdering: 
 
 
Konklusjon: 
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 Arkivreferanse: 2020/8555-8 
 Arkivkode: 210 
 Saksbehandler: Elin Rugland Falkum 
 Adm.enhet: Økonomi og dokumentsenter 
 Dato: 14.09.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

28.09.2021 415/2021 

Utvalg for barn og oppvekst 29.09.2021 5/2021 

Utvalg for helse og velferd 28.09.2021 9/2021 

Utvalg for kultur og 
samskaping 

29.09.2021 8/2021 

Formannskapet 30.09.2021 67/2021 

Kommunestyret 14.10.2021 47/2021 

 

Tertialrapport 2.tertial 2021 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.    
3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   

 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 
fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  

SAKSFRAMLEGG
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 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  
o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 

forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  
o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 

til servicesenter helse og velferd.  
o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 

virksomhet  
o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 

virksomhet kommunedirektør 
o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 

sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 
6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 

bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 
 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 
Utvalg for miljø plan og teknisks behandling av sak 415/2021 i møte den 28.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.    
3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   
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 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 
fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  
o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 

forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  
o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 

til servicesenter helse og velferd.  
o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 

virksomhet  
o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 

virksomhet kommunedirektør 
o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 

sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 

6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 
bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 

 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 

 
Bakgrunn for saken: 

I henhold til kommunelovens § 14-5 så skal Kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette gjelder 
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både drift og investering.  Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Kommunedirektøren foreslå 
endringer i årsbudsjettet.     

  

Gjennom året rapporteres det til kommunestyret:  

  • 1. tertialrapport pr 30.04. 

  • 2. tertialrapport pr 31.08.   

 

I forbindelse med rapporteringene foretas det budsjettreguleringer etter behov. Kommunedirektøren skal 
også i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapport for kommunestyret som viser status for 
kommunens porteføljer, gi en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko og avkastning, 
sammenholdt med målene, rammene og begrensingene for forvaltningen som er fastsatt i 
finansreglementet.  Dette er tatt inn i tertialrapportens kapittel «finansinntekter- og utgifter».   

  

 

 

Vurdering: 

Vedlagte økonomirapport inneholder informasjon om økonomisk status på drift og investering per 31.08 
med prognose per 31.12. Den har også en finansrapport, status på innsparingstiltak/prinsipper i vedtatt 
budsjett, status på internkontroll og oppfølging av vedtak.     

  

Driftsregnskap: I opprinnelig budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (merforbruk) på kr 24,5 
mill for å få balanse i 2021. Prognosen for året ved 1. tertial ble nedjustert litt.  Det foreslås ingen endring 
i merforbruk nå. Men dette er veldig usikre tall. Spesielt grunnskole og helse og velferd har store 
utfordringer med holde sine budsjetter. Totalt håper vi likevel at det holder.  

 

Oppvekst har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger og assistenter i 
skole og sfo. Blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av disse elevene er 
kommet nå i august og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har skolene nylig fått 
enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og assistenttimer.  Rammene 
til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite å gå på, det er for eksempel lite å gå 
på til nye lærebøker.  

 

Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative innsparingen 
på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4 og lederen som er i permisjon erstattes 
ikke. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd starter i stillingen i begynnelsen av oktober. 
Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen og avdelingsledere får et økt press. Prosessen 
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med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser og det tar tid å få alle 
ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke enklere. Det ble for 
2021 lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Dette ser man nå blir krevende å få til med alle 
endringer som er gjort. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 
tid. Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 
fått til enda – mye som følge av korona, men også en kultur som må endres og det tar tid. Men skal 
kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at det er innen pleie og 
velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig her vi må sette inn 
ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Prosjektet Statlige finansierte 
omsorgstjenester (Sio-prosjektet) forventer vi skal gi oss tydeligere svar på hvor vi kan hente 
innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi mest sannsynlig vil få 
merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til økonomien vår. 
Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme kostnadsbruk som i dag.  

 

Disposisjonsfond justert for årets forventede merforbruk er kr 35 mill. Inkludert i dette er også 
verdireguleringsfondet på kr 23 mill som er brukt som et bufferfond for våre finansplasseringer.   

 

 

  

  

Investering:  

Det er over 60 investeringsprosjekter med et budsjett på over 150 millioner kroner. De fleste er 
overføring av prosjekter fra 2020. I rapporten er det en oversikt over prosjektene med en kort status per 
prosjekt.  

 

Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å ta opp lån for 35,070 mill – til nye investeringer. Dette 
låneopptaket har vi ikke utført enda i påvente av å se hvor mye som blir investert for i år. Vi har i 
prognosen for året anslått investeringer på totalt kr 142 mill.  Dette finansieres med, i tillegg til nytt lån, 
lån fra tidligere år (ubrukte lånemidler), spillemidler og mva refusjon.  

 

Det er ikke foreslått nye investeringer ut over forskuttering av spillemidler til ny turvei i Lyngdal. 

Gang og sykkelveien i Kvås er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den 
kan godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 
sykkelveien er ferdigstilt. Det sammen gjelder Helsehuset. Lyngdal kommune har ikke godkjent 
sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS.  

 

Konklusjon: 
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Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og foretar de endringer som er foreslått.   

 

 

 

 
Utvalg for miljø plan og teknisks Behandling 28.09.2021: 
 
Utvalg for miljø plan og teknisks Vedtak 28.09.2021: 
 
 

 

Utvalg for barn og oppveksts behandling av sak 5/2021 i møte den 29.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.    
3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   

 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 
fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  
o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 

forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  
o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 

til servicesenter helse og velferd.  
o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 

virksomhet  
o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 

virksomhet kommunedirektør 
o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 

sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
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 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 

6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 
bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 

 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 

 
Bakgrunn for saken: 

I henhold til kommunelovens § 14-5 så skal Kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette gjelder 
både drift og investering.  Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Kommunedirektøren foreslå 
endringer i årsbudsjettet.     

  

Gjennom året rapporteres det til kommunestyret:  

  • 1. tertialrapport pr 30.04. 

  • 2. tertialrapport pr 31.08.   

 

I forbindelse med rapporteringene foretas det budsjettreguleringer etter behov. Kommunedirektøren skal 
også i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapport for kommunestyret som viser status for 
kommunens porteføljer, gi en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko og avkastning, 
sammenholdt med målene, rammene og begrensingene for forvaltningen som er fastsatt i 
finansreglementet.  Dette er tatt inn i tertialrapportens kapittel «finansinntekter- og utgifter».   

  

 

 

Vurdering: 
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Vedlagte økonomirapport inneholder informasjon om økonomisk status på drift og investering per 31.08 
med prognose per 31.12. Den har også en finansrapport, status på innsparingstiltak/prinsipper i vedtatt 
budsjett, status på internkontroll og oppfølging av vedtak.     

  

Driftsregnskap: I opprinnelig budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (merforbruk) på kr 24,5 
mill for å få balanse i 2021. Prognosen for året ved 1. tertial ble nedjustert litt.  Det foreslås ingen endring 
i merforbruk nå. Men dette er veldig usikre tall. Spesielt grunnskole og helse og velferd har store 
utfordringer med holde sine budsjetter. Totalt håper vi likevel at det holder.  

 

Oppvekst har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger og assistenter i 
skole og sfo. Blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av disse elevene er 
kommet nå i august og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har skolene nylig fått 
enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og assistenttimer.  Rammene 
til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite å gå på, det er for eksempel lite å gå 
på til nye lærebøker.  

 

Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative innsparingen 
på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4 og lederen som er i permisjon erstattes 
ikke. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd starter i stillingen i begynnelsen av oktober. 
Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen og avdelingsledere får et økt press. Prosessen 
med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser og det tar tid å få alle 
ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke enklere. Det ble for 
2021 lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Dette ser man nå blir krevende å få til med alle 
endringer som er gjort. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 
tid. Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 
fått til enda – mye som følge av korona, men også en kultur som må endres og det tar tid. Men skal 
kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at det er innen pleie og 
velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig her vi må sette inn 
ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Prosjektet Statlige finansierte 
omsorgstjenester (Sio-prosjektet) forventer vi skal gi oss tydeligere svar på hvor vi kan hente 
innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi mest sannsynlig vil få 
merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til økonomien vår. 
Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme kostnadsbruk som i dag.  

 

Disposisjonsfond justert for årets forventede merforbruk er kr 35 mill. Inkludert i dette er også 
verdireguleringsfondet på kr 23 mill som er brukt som et bufferfond for våre finansplasseringer.   
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Investering:  

Det er over 60 investeringsprosjekter med et budsjett på over 150 millioner kroner. De fleste er 
overføring av prosjekter fra 2020. I rapporten er det en oversikt over prosjektene med en kort status per 
prosjekt.  

 

Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å ta opp lån for 35,070 mill – til nye investeringer. Dette 
låneopptaket har vi ikke utført enda i påvente av å se hvor mye som blir investert for i år. Vi har i 
prognosen for året anslått investeringer på totalt kr 142 mill.  Dette finansieres med, i tillegg til nytt lån, 
lån fra tidligere år (ubrukte lånemidler), spillemidler og mva refusjon.  

 

Det er ikke foreslått nye investeringer ut over forskuttering av spillemidler til ny turvei i Lyngdal. 

Gang og sykkelveien i Kvås er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den 
kan godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 
sykkelveien er ferdigstilt. Det sammen gjelder Helsehuset. Lyngdal kommune har ikke godkjent 
sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS.  

 

Konklusjon: 

Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og foretar de endringer som er foreslått.   

 

 

 

 
Utvalg for barn og oppveksts Behandling 29.09.2021: 
  
Tertialrapport tatt til etterretning. 
 
Utvalg for barn og oppveksts Vedtak 29.09.2021: 
 
 

Utvalg for helse og velferds behandling av sak 9/2021 i møte den 28.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
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2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 
finansinntekter- og utgifter.    

3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   
 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 

fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 
 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  
o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 

forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  
o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 

til servicesenter helse og velferd.  
o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 

virksomhet  
o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 

virksomhet kommunedirektør 
o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 

sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 

6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 
bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 

 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 

 
Bakgrunn for saken: 
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I henhold til kommunelovens § 14-5 så skal Kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette gjelder 
både drift og investering.  Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Kommunedirektøren foreslå 
endringer i årsbudsjettet.     

  

Gjennom året rapporteres det til kommunestyret:  

  • 1. tertialrapport pr 30.04. 

  • 2. tertialrapport pr 31.08.   

 

I forbindelse med rapporteringene foretas det budsjettreguleringer etter behov. Kommunedirektøren skal 
også i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapport for kommunestyret som viser status for 
kommunens porteføljer, gi en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko og avkastning, 
sammenholdt med målene, rammene og begrensingene for forvaltningen som er fastsatt i 
finansreglementet.  Dette er tatt inn i tertialrapportens kapittel «finansinntekter- og utgifter».   

  

 

 

Vurdering: 

Vedlagte økonomirapport inneholder informasjon om økonomisk status på drift og investering per 31.08 
med prognose per 31.12. Den har også en finansrapport, status på innsparingstiltak/prinsipper i vedtatt 
budsjett, status på internkontroll og oppfølging av vedtak.     

  

Driftsregnskap: I opprinnelig budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (merforbruk) på kr 24,5 
mill for å få balanse i 2021. Prognosen for året ved 1. tertial ble nedjustert litt.  Det foreslås ingen endring 
i merforbruk nå. Men dette er veldig usikre tall. Spesielt grunnskole og helse og velferd har store 
utfordringer med holde sine budsjetter. Totalt håper vi likevel at det holder.  

 

Oppvekst har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger og assistenter i 
skole og sfo. Blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av disse elevene er 
kommet nå i august og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har skolene nylig fått 
enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og assistenttimer.  Rammene 
til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite å gå på, det er for eksempel lite å gå 
på til nye lærebøker.  

 

Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative innsparingen 
på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4 og lederen som er i permisjon erstattes 
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ikke. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd starter i stillingen i begynnelsen av oktober. 
Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen og avdelingsledere får et økt press. Prosessen 
med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser og det tar tid å få alle 
ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke enklere. Det ble for 
2021 lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Dette ser man nå blir krevende å få til med alle 
endringer som er gjort. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 
tid. Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 
fått til enda – mye som følge av korona, men også en kultur som må endres og det tar tid. Men skal 
kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at det er innen pleie og 
velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig her vi må sette inn 
ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Prosjektet Statlige finansierte 
omsorgstjenester (Sio-prosjektet) forventer vi skal gi oss tydeligere svar på hvor vi kan hente 
innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi mest sannsynlig vil få 
merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til økonomien vår. 
Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme kostnadsbruk som i dag.  

 

Disposisjonsfond justert for årets forventede merforbruk er kr 35 mill. Inkludert i dette er også 
verdireguleringsfondet på kr 23 mill som er brukt som et bufferfond for våre finansplasseringer.   

 

 

  

  

Investering:  

Det er over 60 investeringsprosjekter med et budsjett på over 150 millioner kroner. De fleste er 
overføring av prosjekter fra 2020. I rapporten er det en oversikt over prosjektene med en kort status per 
prosjekt.  

 

Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å ta opp lån for 35,070 mill – til nye investeringer. Dette 
låneopptaket har vi ikke utført enda i påvente av å se hvor mye som blir investert for i år. Vi har i 
prognosen for året anslått investeringer på totalt kr 142 mill.  Dette finansieres med, i tillegg til nytt lån, 
lån fra tidligere år (ubrukte lånemidler), spillemidler og mva refusjon.  

 

Det er ikke foreslått nye investeringer ut over forskuttering av spillemidler til ny turvei i Lyngdal. 

Gang og sykkelveien i Kvås er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den 
kan godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 
sykkelveien er ferdigstilt. Det sammen gjelder Helsehuset. Lyngdal kommune har ikke godkjent 
sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS.  

 

27



13

Konklusjon: 

Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og foretar de endringer som er foreslått.   

 

 

 

 
Utvalg for helse og velferds Behandling 28.09.2021: 
  
Utvalget for helse og velferd tar Tertialrapport til orientering. 
  
Utvalget ønsker til neste møte å bli orientert om status på: 

 Hvor skal beboerne på LBS flyttes nå som bygget er solgt? 
 Framdrift på Bergsaker? 

 
Utvalg for helse og velferds Vedtak 28.09.2021: 
Ingen vedtak ble fattet. 
Utvalget for helse og velferd tar Tertialrapport til orientering. 
  
Utvalget ønsker til neste møte å bli orientert om status på: 

 Hvor skal beboerne på LBS flyttes nå som bygget er solgt? 
 Framdrift på Bergsaker? 

 
 

Utvalg for kultur og samskapings behandling av sak 8/2021 i møte den 29.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.    
3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   

 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 
fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  

28



14

o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 
forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  

o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 
til servicesenter helse og velferd.  

o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 
virksomhet  

o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 
virksomhet kommunedirektør 

o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 
sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 

6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 
bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 

 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 

 
Bakgrunn for saken: 

I henhold til kommunelovens § 14-5 så skal Kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette gjelder 
både drift og investering.  Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Kommunedirektøren foreslå 
endringer i årsbudsjettet.     

  

Gjennom året rapporteres det til kommunestyret:  

  • 1. tertialrapport pr 30.04. 

  • 2. tertialrapport pr 31.08.   
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I forbindelse med rapporteringene foretas det budsjettreguleringer etter behov. Kommunedirektøren skal 
også i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapport for kommunestyret som viser status for 
kommunens porteføljer, gi en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko og avkastning, 
sammenholdt med målene, rammene og begrensingene for forvaltningen som er fastsatt i 
finansreglementet.  Dette er tatt inn i tertialrapportens kapittel «finansinntekter- og utgifter».   

  

 

 

Vurdering: 

Vedlagte økonomirapport inneholder informasjon om økonomisk status på drift og investering per 31.08 
med prognose per 31.12. Den har også en finansrapport, status på innsparingstiltak/prinsipper i vedtatt 
budsjett, status på internkontroll og oppfølging av vedtak.     

  

Driftsregnskap: I opprinnelig budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (merforbruk) på kr 24,5 
mill for å få balanse i 2021. Prognosen for året ved 1. tertial ble nedjustert litt.  Det foreslås ingen endring 
i merforbruk nå. Men dette er veldig usikre tall. Spesielt grunnskole og helse og velferd har store 
utfordringer med holde sine budsjetter. Totalt håper vi likevel at det holder.  

 

Oppvekst har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger og assistenter i 
skole og sfo. Blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av disse elevene er 
kommet nå i august og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har skolene nylig fått 
enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og assistenttimer.  Rammene 
til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite å gå på, det er for eksempel lite å gå 
på til nye lærebøker.  

 

Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative innsparingen 
på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4 og lederen som er i permisjon erstattes 
ikke. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd starter i stillingen i begynnelsen av oktober. 
Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen og avdelingsledere får et økt press. Prosessen 
med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser og det tar tid å få alle 
ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke enklere. Det ble for 
2021 lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Dette ser man nå blir krevende å få til med alle 
endringer som er gjort. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 
tid. Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 
fått til enda – mye som følge av korona, men også en kultur som må endres og det tar tid. Men skal 
kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at det er innen pleie og 
velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig her vi må sette inn 
ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Prosjektet Statlige finansierte 
omsorgstjenester (Sio-prosjektet) forventer vi skal gi oss tydeligere svar på hvor vi kan hente 
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innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi mest sannsynlig vil få 
merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til økonomien vår. 
Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme kostnadsbruk som i dag.  

 

Disposisjonsfond justert for årets forventede merforbruk er kr 35 mill. Inkludert i dette er også 
verdireguleringsfondet på kr 23 mill som er brukt som et bufferfond for våre finansplasseringer.   

 

 

  

  

Investering:  

Det er over 60 investeringsprosjekter med et budsjett på over 150 millioner kroner. De fleste er 
overføring av prosjekter fra 2020. I rapporten er det en oversikt over prosjektene med en kort status per 
prosjekt.  

 

Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å ta opp lån for 35,070 mill – til nye investeringer. Dette 
låneopptaket har vi ikke utført enda i påvente av å se hvor mye som blir investert for i år. Vi har i 
prognosen for året anslått investeringer på totalt kr 142 mill.  Dette finansieres med, i tillegg til nytt lån, 
lån fra tidligere år (ubrukte lånemidler), spillemidler og mva refusjon.  

 

Det er ikke foreslått nye investeringer ut over forskuttering av spillemidler til ny turvei i Lyngdal. 

Gang og sykkelveien i Kvås er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den 
kan godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 
sykkelveien er ferdigstilt. Det sammen gjelder Helsehuset. Lyngdal kommune har ikke godkjent 
sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS.  

 

Konklusjon: 

Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og foretar de endringer som er foreslått.   

 

 

 

 
Utvalg for kultur og samskapings Behandling 29.09.2021: 
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Saken ble tatt til orientering. Det kom signaler fra utvalget at man kunne ønske seg mer detaljer for 
utvalgets ansvarsområde.  

 
Utvalg for kultur og samskapings Vedtak 29.09.2021: 
  
Saken ble tatt til orientering. 

Det kom signaler fra utvalget at man kunne ønske seg mer detaljer for utvalgets ansvarsområde.  

 
 

Formannskapets behandling av sak 67/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.    
3) Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:   

 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt på 
fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes tilsvarende.  

 
4) Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 

omorganisering:  
o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 

forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,-  
o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra institusjon 

til servicesenter helse og velferd.  
o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til en 

virksomhet  
o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 

virksomhet kommunedirektør 
o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 

sammen til en virksomhet - oppvekst 
 

5) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:   
 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,-  
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,-  
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 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill  
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill  
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill  
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill  
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,-  
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill  
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,-  

 

6) Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 
bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 

 

7) Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei.  
 
Formannskapets Behandling 30.09.2021: 
Kommunedirektørens anbefaling enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets Vedtak 30.09.2021: 
  
  

 Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning. 
 Kommunestyret tar rapport om finans- og gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 

finansinntekter- og utgifter.   
 Kommunestyret vedtar følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 2021:  

 Rammetilskudd reduseres med kr 56 447 000,- og tilsvarende sum legges som inntekt 
på fellesområdet som følge av prosjektet med Statlig finansierte omsorgstjenester. 

 Integreringstilskudd økes med kr 500 000,-  
 Utbytte reduseres med kr 1 mill  
 Renteutgifter reduseres med kr 1,3 mill  
 Avdrag på lån økes med kr 800 000,-  
 Overføring til investering økes med kr 186 288,- og bruk av bundne fond økes 

tilsvarende.  
  

4. Kommunestyret vedtar følgende rammeendringer mellom virksomhetene som følge av 
omorganisering:  

o Budsjettrammen til «Team voksen» flyttes fra virksomhet institusjon til virksomhet 
forebygging og livsmestring. Kr 1 480 000,- 

o Som følge av omorganisering og flytte av en ansatt overføres kr 200 000,- fra 
institusjon til servicesenter helse og velferd. 

o Budsjettrammene til virksomhetene hjemmetjenestene og institusjon slås sammen til 
en virksomhet 

o Budsjettrammene til virksomheten arealforvaltning og miljø slås sammen med 
virksomhet kommunedirektør 

o Budsjettrammene til virksomhet grunnskole 1.-7 og 8.-10. og voksenopplæringen slås 
sammen til en virksomhet - oppvekst 
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5. Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt investering:  

 Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 29,7 mill 
 Tilskudd til andres investeringer økes med 724 140,- 
 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med kr 257 675,- 
 Mva komp reduseres med kr 1,3 mill 
 Tilskudd fr andre økes med kr 7,1 mill 
 Bruk av lån reduseres med kr 37 mill 
 Bruk av lån startlån og viderutlån reduseres med kr 7 mill 
 Overføring fra drift økes med kr 186 288,- 
 Bruk av bundne investeringsfond økes med kr 1,5 mill 
 Bruk av ubundne investeringsfond økes med kr 250 000,- 

  
6. Investeringer på kr 29,7 mill pluss mva kr 1 350 000 overføres til 2022. Kr 29,7 finansieres ved 

bruk av lån, mens 1 350 000 finansieres med kompensasjon av merverdiavgift. 
  

7. Det forskutteres kr 500 000,- i spillemidler til ny turvei. 
 
 

 
 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens § 14-5 så skal Kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette gjelder 
både drift og investering.  Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Kommunedirektøren foreslå 
endringer i årsbudsjettet.     
  
Gjennom året rapporteres det til kommunestyret:  
  • 1. tertialrapport pr 30.04. 
  • 2. tertialrapport pr 31.08.   
 
I forbindelse med rapporteringene foretas det budsjettreguleringer etter behov. Kommunedirektøren skal 
også i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapport for kommunestyret som viser status for 
kommunens porteføljer, gi en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko og avkastning, 
sammenholdt med målene, rammene og begrensingene for forvaltningen som er fastsatt i 
finansreglementet.  Dette er tatt inn i tertialrapportens kapittel «finansinntekter- og utgifter».   
  
 
 
Vurdering: 
Vedlagte økonomirapport inneholder informasjon om økonomisk status på drift og investering per 31.08 
med prognose per 31.12. Den har også en finansrapport, status på innsparingstiltak/prinsipper i vedtatt 
budsjett, status på internkontroll og oppfølging av vedtak.     
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Driftsregnskap: I opprinnelig budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (merforbruk) på kr 24,5 
mill for å få balanse i 2021. Prognosen for året ved 1. tertial ble nedjustert litt.  Det foreslås ingen endring 
i merforbruk nå. Men dette er veldig usikre tall. Spesielt grunnskole og helse og velferd har store 
utfordringer med holde sine budsjetter. Totalt håper vi likevel at det holder.  
 
Oppvekst har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger og assistenter i 
skole og sfo. Blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av disse elevene er 
kommet nå i august og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har skolene nylig fått 
enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og assistenttimer.  Rammene 
til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite å gå på, det er for eksempel lite å gå 
på til nye lærebøker.  
 
Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative innsparingen 
på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4 og lederen som er i permisjon erstattes 
ikke. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd starter i stillingen i begynnelsen av oktober. 
Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen og avdelingsledere får et økt press. Prosessen 
med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser og det tar tid å få alle 
ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke enklere. Det ble for 
2021 lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Dette ser man nå blir krevende å få til med alle 
endringer som er gjort. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 
tid. Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 
fått til enda – mye som følge av korona, men også en kultur som må endres og det tar tid. Men skal 
kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at det er innen pleie og 
velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig her vi må sette inn 
ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Prosjektet Statlige finansierte 
omsorgstjenester (Sio-prosjektet) forventer vi skal gi oss tydeligere svar på hvor vi kan hente 
innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi mest sannsynlig vil få 
merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til økonomien vår. 
Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme kostnadsbruk som i dag.  
 
Disposisjonsfond justert for årets forventede merforbruk er kr 35 mill. Inkludert i dette er også 
verdireguleringsfondet på kr 23 mill som er brukt som et bufferfond for våre finansplasseringer.   
 
 
  
  
Investering:  
Det er over 60 investeringsprosjekter med et budsjett på over 150 millioner kroner. De fleste er 
overføring av prosjekter fra 2020. I rapporten er det en oversikt over prosjektene med en kort status per 
prosjekt.  
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Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt å ta opp lån for 35,070 mill – til nye investeringer. Dette 
låneopptaket har vi ikke utført enda i påvente av å se hvor mye som blir investert for i år. Vi har i 
prognosen for året anslått investeringer på totalt kr 142 mill.  Dette finansieres med, i tillegg til nytt lån, 
lån fra tidligere år (ubrukte lånemidler), spillemidler og mva refusjon.  
 
Det er ikke foreslått nye investeringer ut over forskuttering av spillemidler til ny turvei i Lyngdal. 
Gang og sykkelveien i Kvås er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den 
kan godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 
sykkelveien er ferdigstilt. Det sammen gjelder Helsehuset. Lyngdal kommune har ikke godkjent 
sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS.  
 
Konklusjon: 
Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og foretar de endringer som er foreslått.   
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Tertialrapport 2.tertial 2021                                                                                                                  side 2 

Forord kommunedirektør  
Tertialrapporten er oppsummering av status pr. 31.08.21. 

Økonomisk prognose for 2. tertial viser mye av det samme som for 1. tertial, det vil si at vi ligger an 

til å komme ut i samsvar med det som er budsjettert. Men det er fortsatt usikkerhetsmomenter med 

4 måneder igjen av året. 

Også 2.tertial har vært preget av den pågående koronapandemien. I Lyngdal har vi heldigvis i de siste 

4 månedene unngått store utbrudd, men det har vært flere mindre utbrudd, og mye arbeid med 

vaksineringen. Når nå mange er fullvaksinert vil pandemien gradvis blir mindre belastende for 

organisasjonen, ansatte og innbyggerne. Men den vil fortsatt prege oss i lang tid framover, på som 

følge av langvarig slitasje og ved at vi fortsatt må ta flere smittevernhensyn framover. Pandemien 

medfører også mer arbeid og sykefravær som følge av forkjølelser og influensa, fordi terskelen for å 

holde seg hjemme skal være lav. Det vil framover bli mange indirekte virkninger av pandemien, men 

det ligger fortsatt an til at Staten dekker kommunens merutgifter med pandemien. 

Gjennomføringen av vedtak om innsparinger på administrasjon og ledelse ble startet opp i 1. tertial 

og er sluttført i 2. tertial. Dette er en omstilling som er svært krevende å gjennomføre. Noen ledere 

har sluttet gjennom prosessen. Flere ledere har fått større og endret ansvarsområde. 

Kommunedirektøren vil her påpeke at vi må ha tålmodighet med at det tar tid før en slik stor 

omlegging vil være helt på plass. Dette også sett med bakgrunn i det som kommunen har vært 

gjennom i perioden før 2020 og etter. Vi må også påregne noe mer uro enn vanlig i en periode, og vi 

må ha åpenhet for at det kan gjøres feil og noen ting tar lengre tid enn før. Administrasjonen 

arbeider hardt for å få alle ting på plass så fort som mulig, men ressursene er nå mer begrenset enn 

før. Særlig i helse og velferd er vi nå inne i en periode der situasjonen er krevende, og det er omtalt 

noe mer senere i rapporten.  

Jeg vil igjen berømme de ansatte og lederne for en formidabel innsats. Samarbeidet med de 

tillitsvalgte og vernetjenesten er også veldig godt og preget av gjensidig tillit og åpenhet. 

Gjennomgangen og evalueringen av politiske utvalg og kommunestyret som er gjennomført i 2. 

tertial var også nyttig og må følges opp. Samarbeidet mellom politisk og administrativ ledelse 

oppleves også som ryddig og godt. 

Jeg vil også trekke fram Strategikonferansen 25. august. Tilbakemeldinger fra samlingen har vært 

utelukkende positive og det ble utvist et stort engasjement. Inntrykket er at vi alle har et ønske om å 

arbeide videre for en best mulig utvikling for Lyngdal kommune.  

 

VI VIL – VI VÅGER! 

 

 

Lyngdal 20.09.21 

Kjell Olav Hæåk  

Kommunedirektør 
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Tertialrapport 2. tertial 
I denne rapporten går vi først igjennom litt overordnet på økonomi. Det legges en prognose for hvor 

vi tror vi havner ved årets slutt. Deretter sier vi litt om økonomien i de ulike virksomhetene. Det 

rapporteres på premissene/tiltak som ble satt i budsjettvedtaket for 2021, samt status på 

investeringene. Vi sier også noe om lån og hvordan det ligger an med plasseringene våre.    

Driftsbudsjettet  
Lyngdal kommune budsjetterte opprinnelig med et merforbruk på 24,5 mill. For 1. tertial reduserte vi 

det forventede merforbruket til 24,3 mill. I 2. tertial er prognosen at merforbruket er likt. Dette er 

svært usikre tall. Som dere vil se under beskrivelsene til virksomhetene er det usikkert om enkelte 

virksomheter vil klare sine rammer. Men totalt for kommunen forventer vi at det går, og gjør derfor 

ingen justeringer totalt i rammene til virksomhetene.  

Oversikten nedenfor viser prognose per 31.12.21 (kolonne 5) på våre inntekter og bruk av midlene 

(bevilgning virksomheter).  Regnskap og budsjett er tall per 31.8.2021. Kolonne 5 er estimerte tall på 

regnskap per 31.12.2021. Kolonne 6 viser forskjellen på revidert budsjett og prognosen og avvik det 

som forslås endret. 

 

Regnskapet er tall fra 10.9.21 per 31.08.21. Fakturaer kan ha kommet inn i perioden etter det, men 

dette er tatt hensyn til i prognosen.  

Nedenfor går vi igjennom de postene det foreslås endringer i. 

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd  
Kommunenes sentralforbund (KS) har ikke kommet med nye prognoser for skatt og rammetilskudd 
etter 1.tertial. Endringen som foreslås følger av uttrekk fra rammetilskuddet til statlig finansiering av 
omsorgstjenester (SIO). Trekket fra rammetilskuddet er på kr 56,5 mill. Tilsvarende beløp er lagt inn 

Økonomisk oversikt drift 

Regnskap per 

august 2021

Rev.budsjett 

per august 2021

Revidert 

budsjett 2021 Oppr.budsjett Prognose Avvik 

Bevilgningsoversikt - drift (regnskap) 1 2 3 4 5 6

1 Rammetilskudd 284 192 262       294 534 800       420 764 000       404 000 000       364 317 000       56 447 000         

2 Inntekts- og formueskatt 163 449 153       175 126 456       263 114 000       258 600 000       263 114 000       -                       

3 Eiendomsskatt 1 350 247            1 350 000            2 700 000            2 700 000            2 700 000            -                       

4 Andre generelle driftsinntekter 6 883 900            7 500 000            17 319 000          17 320 000          17 819 000          500 000-              

5 Sum generelle driftsinntekter 455 875 562       478 511 256       703 897 000       682 620 000       647 950 000       55 947 000         

6 Sum bevilgninger drift, netto 477 151 952       496 948 866       698 980 772       671 145 000       642 533 772       56 447 000         

7 Avskrivninger -                        53 000 000          53 000 000          53 000 000          -                       

8 Sum netto driftsutgifter -                        -                        -                        -                       

9 Brutto driftsresultat 21 276 390-          18 437 610-          48 083 772-          41 525 000-          47 583 772-          500 000-              

10 Renteinntekter 1 866 515            2 073 333            3 110 000            3 110 000            3 110 000            -                       

11 Utbytter 8 798 575            9 963 000            9 963 000            10 263 000          8 963 000            1 000 000           

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 12 267                  2 600 000            3 900 000            3 900 000            3 900 000            -                       

13 Renteutgifter 11 717 713          11 513 333          17 270 000          17 270 000          15 970 000          1 300 000           

14 Avdrag på lån 22 793 379          24 000 000          36 000 000          36 000 000          36 800 000          800 000-              

15 Netto finansutgifter 23 833 735-          20 877 000-          36 297 000-          35 997 000-          36 797 000-          500 000              

16 Motpost avskrivninger -                        53 000 000          53 000 000          53 000 000          -                       

17 Netto driftsresultat 45 110 124-          39 314 610-          31 380 772-          24 522 000-          31 380 772-          -                       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat -                       

18 Overføring til investering 1 532 125-            1 345 837-            1 345 837-            -                        1 532 125-            186 288              

Netto avsetninger eller bruk bundne fond virksomheter 2 833 630            1 010 789            3 030 609            3 216 897            186 288-              

Netto avsetninger eller bruk bundne fond 50 000-                  50 000-                  50 000-                  -                       

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond virksomheter 2 633 281            5 286 000            5 449 000            -                        5 449 000            -                       

Bruk av disp. fond (merforbruk) -                        24 297 000          24 572 000          24 297 000          -                       

21 Dekning av tidligere års merforbruk -                        -                        -                        -                       

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 3 934 786            4 950 952            31 380 772          24 522 000          31 380 772          -                       

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 41 175 338-          34 363 658-          -                        -                        -                        -                       

*regnskap er tatt ut 10.09.21 per august 
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som en inntekt på rammen til fellestjenester. Det betyr at vi forventer å få samme beløp kompensert 
som vi blir trukket for. Dersom vi får mer følger det av prosjektkriteriene at ekstramidlene må brukes 
innen helse og velferd. Dersom midlene ikke brukes opp i inneværende år må de avsettes til fond 
bundet til samme formål., og benyttes innen utgangen av 2023.  
 
Andre generelle driftsinntekter  
Dette er blant annet budsjettert forventet integreringstilskudd. Vi har budsjettert med bosetting av 
10 flyktninger i 2021. Det kom 5 i august og de siste 5 er varslet at vil komme nå tidlig høst. Forventet 
inntekt øker med kr 500 000,- fordi noen av satsene er justert i etterkant av budsjettvedtaket.  
 
Sum bevilgninger drift 
Dette er hva som fordeles ut til virksomhetene. Her er totalsummen samme som revidert budsjett 

justert kun for forventet inntekt på SIO. Vi har ikke gjort noen økning eller reduksjonen i rammene 

totalt sett, men foreslår noen endringer mellom virksomhetene som følge av omorganisering. Det 

kommer vi tilbake til nedenfor i eget kapittel.  

Utbytte 
I opprinnelig budsjett har vi budsjettert med utbytte fra Agder energi og kr 1 mill i utbytte fra 
Farsund og Lyngdal Renvoasjonsselskap AS (RFL). Sistnevnte har varslet at de likevel ikke kommer til å 
betale ut utbytte på 1 mill som vi har budsjettert med.  
 
Renteutgifter  
Dette er renteutgifter på våre lån. Renten forventes å stige noe ut over høsten, men vi har ikke tatt 
opp lån i 2021 enda og det kan se ut som om vi derfor får lavere renteutgifter og kan redusere 
utgiften med kr 1,3 mill.   
 
Avdrag 
Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert 
for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens anleggsmidler.  
Det er budsjettert med avdrag på 36 mill. Eksakt tall på avdraget har man ikke før årsoppgjøret for 
fjoråret er ferdig. Regnskapet for 2020 er avsluttet og viser at vi har budsjettert ca 0,8 mill for lite til 
avdrag. Vi må derfor øke budsjettet tilsvarende.  
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Driftsbudsjett virksomhetene – sum bevilgninger drift  
Oversikten viser regnskap (1) og budsjett per 31.08 (2) per virksomhet samt en prognose per 

31.12.21 (6). Det forslås noen endringer mellom virksomhetene. Disse vises i kolonne 7.  

Som følge av omorganiseringen har noen virksomheter blitt slått sammen. Disse vises med liten uthevet 

tekst rett under ny virksomhet.  

 

*tallene er tatt ut av regnskapet 10.09.21. Endringer som er kommet i ettertid er tatt hensyn til i prognoser.  

Kommunedirektør (stab/støtte) viser per 31.08.21 et mindreforbruk på hele kr 5,3 mill. Denne 

virksomheten består av kommunedirektør, politikere, plan og næring, havn, arealforvaltning, 

økonomi og dokumentsenter og organisasjon og utvikling. Mindreforbruket skyldes blant annet:  

• havn (selvkost) som vi avsetter ved årets slutt og som ikke påvirker den ordinære driften.  

• Selvkostområdet byggesak, plan og areal er også flyttet til denne virksomheten som følge av 

omorganiseringen og har et stort avvik som følge av merinntekter per i dag.  

• Avdelingen «Organisasjon og utvikling» har også et stort mindreforbruk per nå. 

Hovedårsaken er at man ikke har satt i gang med planlagte IKT-innkjøp/tiltak enda. Mye 

tyder på at man her vil få et mindreforbruk ved årets slutt.   

• Avdelingen «politikere» viser også mindreforbruk, men her kommer møtegodtgjørelse noe 

på etterskudd og valgutgifter er ikke bokført.  

• Plan og Næring har et mindreforbruk på NAV på grunn av mindre utgifter til flyktninger enn 

budsjettert og mindreforbruk på sosialhjelp. Endelig avregning på NAV gjøres i årsoppgjøret 

for 2021. 

Korrigert for dette og andre utgifter og inntekter som vi vet kommer, antas det å bli et mindreforbruk 

ved årets slutt. Vi velgerlikevel ikke å justere rammen da beløpet er usikkert.   

Oppvekst: Skolene har i høst fått flere nye tilflyttede elever som krever økte ressurser til pedagoger 

og assistenter i skole og SFO, blant annet elever som ikke kan hverken norsk eller engelsk. Noen av 

disse elevene er kommet nå i august, og man var ikke forberedt på disse merutgiftene. I tillegg har 

skolene nylig fått enkelte nye sakkyndige vurderinger som utløser bruk av flere pedagogtimer og 

Regnskap 2021

Budsjett pr 

periode 2021 Avvik

Revidert 

budsjett  2021

Opprinnelig 

budsjett Prognose Justering 

1 2 3 4 5 6 7

Kommunedirektør og ledergruppe 65 196 192          70 484 230          5 288 039          92 965 065          91 580 000          92 965 065          -                  

Arealforv og miljø 63 935                   921 878                 857 944               2 554 840              2 685 000               

Oppvekst 99 990 837          100 261 647       270 811             157 751 999       156 930 000       157 751 999       -                  

Skole 1.-7. 59 069 761            58 354 173            516 588-               90 835 080            89 850 000             

Skole 1.-8. og voksenopplæring 40 921 076            41 907 474            787 399               66 916 919            67 080 000             

Barnehagemyndighet 53 197 709          53 851 089          653 380             83 710 450          83 700 000          83 710 450          -                  

Kultur 10 152 933          10 252 019          99 086               16 332 629          15 650 000          16 332 629          -                  

Forebygging og Livsmestring (FLIV) 47 248 773          44 498 562          2 750 211-          51 305 518          52 615 000          52 785 518          1 480 000      

Servicesenter helse og velferd 19 147 238          20 363 590          1 216 352          27 574 672          24 500 000          27 774 672          200 000         

Habiltering 47 782 154          51 457 262          3 675 109          59 212 457          55 800 000          59 212 457          -                  

Hjemmetjenster og institusjon 90 892 540          86 611 447          4 281 093-          127 161 715       128 055 000       125 481 715       1 680 000-      

Hjemmetjenester 38 520 700            36 882 970            1 637 730-            53 914 489            50 905 000             

Institusjonstjenester 52 371 840            49 728 477            2 643 363-            73 247 226            77 150 000             

Tekniske tjenester 43 105 398          49 800 396          6 694 998          52 748 868          52 330 000          52 748 868          -                  

Fellestjenester drift 7 250 926            9 368 624            2 117 699          23 083 627          7 300 000            33 363 373-          56 447 000-    

Sum 483 964 700       496 948 866       12 984 170       691 847 000       671 145 000       635 400 000       56 447 000-    

Korr for overføring til investering 1 345 837-           1 345 837-           1 532 125-           186 288         

Korr for bruk/avsetning bunde fond 2 833 630-           -                       -                     3 030 609           3 216 897           186 288-         

Korr for bruk/avsetning disp fond 2 633 281-           -                       -                     5 449 000           -                       5 449 000           -                 

-                        

Sum bev drift, netto  (linje 6 i bev.oversikt drift) 477 151 952       496 948 866       12 984 170       698 980 772       671 145 000       642 533 772       56 447 000-    

42



 

 
Tertialrapport 2.tertial 2021                                                                                                                  side 6 

assistenttimer.  Rammene til skolene er stramme i utgangspunktet og den enkelte skole har lite 

ledige ressurser både til nødvendige innkjøp av eksempelvis nye lærebøker og til å dekke inn 

ekstrautgifter i form av vikarutgifter som følge av sykdom. 

Sentrale myndigheters innføring av gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn koster for 

skolene.  I tillegg til redusert foreldrebetaling på SFO for 1.-2.trinn har man fra skoleåret 2021/22 

også fått redusert foreldrebetaling for 3.-4.klassinger på SFO.  Også dette er merutgifter for skolene. 

På grunn av endringer i assistentbehov mellom skolene ser det ut som om man kan gjøre noen 

omrokkering i budsjettene mellom skolene og derfor håper man å klare det innenfor den samlede 

rammen til Oppvekst. Dette er likevel usikkert. 

Lyngdal kommune har inngått avtale med Lekeplasskontrollen som utfører årlige hovedettersyn av 

lekeplasser. De er sertifisert gjennom godkjente sertifiseringsorgan, og utarbeider tilstandsrapporter 

med forslag til tiltak. 

Etter fjorårets lekeplasskontroll er noen av punktene som ble påpekt som avvik på Berge barneskole 

utbedret.  I løpet av dette skoleåret har lekeplassapparater på Berge barneskole vært utsatt for 

hærverk, og flere apparater er i ytterligere grad utsatt for tidens tann. Av denne grunn er avvikene 

blitt såpass store at noen av apparatene ble stengt etter årets kontroll. Man har altså strukket seg så 

langt man kan for å utbedre avvik, men har nå kommet til et punkt hvor det vil være riktig å skifte ut 

apparater og kjøpe nye.  

Det er lagt inn et investeringsforslag nå i 2. tertial på å bruke ca 200 000,- til oppgradering lekeplass 

på Berge.  Teknisk har i dag kr 400 000,- i ubrukte, tilgjengelige midler til et investeringsprosjekt som 

heter «lekeplassoppgradering». Det foreslås å bruke kr 200 000,- av disse midlene til å få på plass nye 

lekeapparat til Berge barneskole.   

Barnehager har per i dag et mindreforbruk på 650 000,-.  Korrigert for Lister pedagogiske senter som 

også er en del av virksomheten nå etter ny organisering, er mindreforbruket på ca 850 000,-.  

Det er i vår og nå i høst foretatt nedmanning i noen barnehager, og økt bemanning i andre for å 

tilpasse driften til barnetallet. Det er i høst økte driftsutgifter for tilskudd til private barnehager 

grunnet regjeringens endring av kapitaltilskuddet. Det er også lavere inntekter på grunn av redusert 

foreldrebetaling og økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp. Vi vil likevel anslå et mindreforbruk på ca 

0,6 mill ved årets slutt.   

Vi har nå begynt å se på tilskudd til private barnehager for 2022. Dette skal basere seg på regnskapet 

for 2020, altså for den sammenslåtte kommunen. Vi ser at tilskuddssatsen øker betydelig nå når man 

skal ha med gamle Audnedal i beregningen. Der er det to barnehager med relativ mang færre barn, 

og dermed blir også kostnaden per barn betydelig mye høyere.  

Kultur har totalt et lite mindreforbruk per august. Kinoen og kulturhuset er nå operative, men med 

en drift som fortsatt må forholde seg til korona-restriksjoner. Det vil si at man kan ha halv kapasitet i 

salene. Omsetning og besøk er sterkt preget av pandemien, ca 60 % lavere enn forrige "normal-år" 

(2019). Tapte netto inntekter anslås til 1,5-2 mill, avhengig av hvordan høsten blir. På kulturhuset ser 

vi allerede nå at kurs- og konferansevirksomhet er i ferd med å ta seg opp, og vi går ut fra at denne 

trenden også vil gjelde for kulturhusarrangementer og kinoforestillinger utover høsten. Vi må 

samtidig være forberedt på at det vil ta tid før publikum er tilbake som normalt.  
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Kulturskolen er nettopp startet opp og har normal drift. Ny rektor var på plass 13. september. 

Elevtallet er relativt stabilt, men noe lavere enn i fjor.  Bibliotek og innbyggertorg ble, som ett av 

innsparingstiltakene, slått sammen fra og med sommeren 2021. Dette er nå blitt en felles avdeling og 

er fysisk lokalisert på Lyngdal bibliotek, i tillegg til avdelingene på Konsmo og Byremo. Det jobbes nå 

med kompetansebygging i den sammenslåtte avdelingen slik at man skal utnytte ressursene på en 

best mulig måte.  

Helse og velferd:  

Situasjonen i helse og velferd er for tida svært krevende. Som en del av den administrative 

innsparingen på ledelse skal antallet virksomhetsledere reduseres fra 5 til 4, og ledere i permisjon 

erstattes ikke. Dette betyr at det blir mer krevende for de som er igjen, og avdelingsledere får et økt 

press. Prosessen med gjennomgang og reduksjon i lederstillinger har krevd mye tid og ressurser, og 

det tar tid å få alle ansvar, oppgaver og rutiner på plass. Ny virksomhetsleder for servicesenter helse 

og velferd starter i stillingen medio oktober.  

I budsjettet for 2021 ble det lagt inn betydelige summer i innsparingskrav. Forventningene til kutt i 

den daglige driften for å komme ned på disse reduserte økonomiske rammene innebærer et 

betydelig merarbeid, både med å identifisere og å iverksette mulige tiltak. Dette kommer på toppen 

av en allerede krevende omorganiseringsprosess, og man ser at det kan bli vanskelig å nå 

innsparingsmålene. På sikt forventer man at flere av disse endringene vil gi innsparing, men det tar 

tid. 

Innsparingen krever også mer samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter. Dette har man ikke 

fått til enda – mye som følge av korona, men også som følge av en kultur som må endres. Også dette 

tar tid. Men skal kommunen klarer å redusere merforbruket sitt, ser vi av alle tall og statistikker at 

det er innen pleie og velferd det brukes mer penger enn sammenlignbare kommuner. Det er følgelig 

her vi må sette inn ressurser for å få til en effektiv og økonomisk bærekraftig økonomi. Vi forventer 

at Prosjektet Statlige finansierte omsorgstjenester (SIO-prosjektet) skal gi oss tydeligere svar på hvor 

vi kan hente innsparingene. Dette gir oss et år ekstra på å hente inn innsparingene, da vi ser at vi 

mest sannsynlig vil få merinntekter gjennom prosjektet. Men fra 2023 må vi ha tilpasset driften til 

økonomien vår. Fondsmidlene er så minimale at vi har ikke økonomi til å fortsette med samme 

kostnadsbruk som i dag.  

Status økonomi per virksomhet helse og velferd:  

Virksomhet for Forebygging og livsmestring viser et merforbruk her på kr 2,7 mill . Dette skyldes i 

hovedsak økte utgifter til Kvås bofellesskap. Det er stor usikkerhet knyttet til om man klarer å få inn 

nødvendige inntekter, men det er fortsatt en forventning om at man klarer det. Men dette er veldig 

usikkert.   

Som følge av omorganiseringsprosessen er noe personell fra virksomhet for Hjemmetjeneste og 

institusjon flyttet over til virksomhet for Forebygging og livsmestring fra og med 1. september. 

Overføring av lønnsmidlene for resten av året medfører en økning i rammen til virksomheten med kr 

1,480 mill, mens rammen for virksomhet for Hjemmetjeneste og institusjon reduseres tilsvarende. 

Servicesenter helse og velferd fikk tilført tre mill ved behandlingen av forrige tertialrapport på grunn 

av økte utgifter til legetjenesten samt svikt i husleieinntekter. Per i dag er situasjonen i legetjenesten 

44



 

 
Tertialrapport 2.tertial 2021                                                                                                                  side 8 

stabilisert og kostnadene under god kontroll. Samlet for virksomhetsområdet ligger det nå an til et 

mindreforbruk. Ny virksomhetsleder er på plass i midten av oktober.  

Habilitering står bokført med et betydelig mindreforbruk per 2. tertial. Samtidig varsler virksomheten 

om en forventet svikt i refusjon for ressurskrevende brukere. Mindreforbruket må dermed ses i 

sammenheng med og brukes til å dekke inn denne mindreinntekten.  

Hjemmetjenesten og institusjon viser per august et merforbruk på kr 4,3 mill. Korrigert for 

etterskuddsvise brukerbetalinger samt merutgifter til korona er merforbruket om lag 3,4 mill. 

Institusjon og hjemmetjeneste er nå slått sammen til en virksomhet. Aktiviteten ved Byremo er 

samlet inn under en leder, og består av hjemmetjeneste, institusjon, korttidsavdeling, vaskeri, 

renhold, kjøkken og dagsenter for eldre. Ved Lyngdal Helsehus er det nå to avdelinger for 

langtidsopphold, en avdeling for korttidsopphold /Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH), en avdeling 

for drift, en avdeling for nattjeneste og tre avdelinger for hjemmesykepleie hvor en har ansvar for 

dagsenter for eldre. 

Det har i 2021 vært utfordringer med sykefraværet. Det er et pågående prosjekt for nærværsarbeid 

og det er innført tiltak som det jobbes videre med. Kommunesammenslåingen og pandemien har 

medført ekstra stor arbeidsbelastning i virksomheten, og det har videre vært endringer ved 

organisering av avdelinger og turnuser. Innføring av langvakter har gitt positive tilbakemeldinger fra 

de ansatte, men har ikke gitt den ønskede økonomiske innsparingen.  

Det har vært utfordringer med å rekruttere fagkompetanse som sykepleiere, og stillinger har vært 

ubesatt. Dette har medført slitasje på fast ansatte. Det er videre en bekymring i forhold til 

manglende søkere til stillinger, og da spesielt nattevaktstillinger. Avdelingsledere opplever 

situasjonen som bekymringsfull, og de er slitne.    

Virksomheten har også hatt økende andel tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov. Det 

har derfor vært behov for ekstra personale ut over grunnturnus, noe som har medført økte 

lønnsutgifter. Situasjonen har også medført økt driftsutgifter til medisinske 

forbruksvarer.  Situasjonen er nå bedre og mer stabil. 

Det er inngått ny leasingavtale på biler fra november 2021, og nåværende avtale avsluttes da. 

Forsinkelser rundt denne prosessen har medførte økte utgifter.  

En rekke endringsprosesser i virksomheten medfører omstillingskostnader. Det er satt inn tiltak for å 

stabilisere den økonomiske situasjonen, og det forventes at merforbruket ikke øker nå i høst. På 

grunn av forventning om merinntekter gjennom SIO-prosjektet, øremerket til helse og velferd, økes 

ikke rammen til hjemmetjenesten og institusjon.  

 

Virksomhet for Tekniske tjenester har samlet sett et foreløpig mindreforbruk på 6,7 mill.  

Selvkost: Inntektene er høyere enn budsjettert og større enn utgiftene. Dette skyldes i hovedsak 

innføring av månedlig fakturering og at saksbehandlere rydder i gamle saker slik at vi har flere som 

betaler kommunale eiendomsgebyr. Selv om det nå viser overskudd settes dette av på fond ved årets 

slutt og vil være med å redusere gebyrene fremover. Dette påvirker altså ikke den normale driften til 

kommunen.  
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Teknisk drift: Utgiftene som er knyttet til drift av kommunale veier har merforbruk. Utgiftene til drift, 

vedlikehold og renhold er lavere enn budsjettert. Dette skyldes effektiv drift og fleksible ansatte. 

Strømutgiftene og kommunale eiendomsgebyr forfaller i september og oktober, og kan endre bildet 

betydelig. Strømprisen er allerede på et svært høyt nivå, og forventes å stige ytterligere samtidig som 

vi går inn i en periode hvor forbruket øker. Med bakgrunn i denne usikkerheten foreslås det ingen 

endring i rammene til virksomheten.   

På Fellestjenester er det budsjettert pensjon som avregnes mot slutten av året. Det er også 

budsjettert lønnsreserve. Det er fordelt ut ca 2,8 mill av lønnsreserven til de ulike virksomhetene 

som har ansatte som er ferdigforhandlet. Resten blir fordelt ut når forhandlingene er ferdige medio 

oktober. Vi forventer at potten holder. Ellers ligger også koronamidlene (kr 15,9 mill) på 

fellesområdet. Vi har flyttet alle kostnadene som er bokført ute på virksomhetene hit. Det forventes 

at de direkte utgiftene våre som følge av korona, ikke overstiger dette.  

Finansinntekter- og utgifter  
Kommuneloven §14-13 sier at «kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til 

kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld». Videre at «man ikke skal ta en 

vesentlig finansiell risiko og skal sikre at kommunens løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved 

forfall”. Finansreglementet for Lyngdal kommune, vedtatt av kommunestyret i februar 2021, 

tilfredsstiller lovkravene, og rapporteringen baserer seg på dette reglementet. 

Lyngdal kommune har byttet finansforvalter til Gabler AS, til å gi kommunen råd og anbefalinger i 

forhold til finansforvaltningen og gjeld. Dette er et uavhengig finansselskap (ikke knyttet til fond som 

man kan investere i).  

Gjelds- og finansforvaltningen omfatter:    

• Kortsiktig likviditet (penger til daglig drift)    

• Gjeldsportefølje (lånene)  

• Langsiktig likviditet (kraftfond og verdireguleringsfond – penger som har et langsiktig 

perspektiv)      

Kortsiktig likviditet – renteinntekter  
Sparebanken Sør er kommunens hovedbankforbindelse. Innskuddsrenten er 3 mnd NIBOR 

(referanserente avledet av rentenivået i de utenlandske pengemarkedene) + 0,56% margin. Sum 

likvide midler er på omtrent 200 mill. Alt er plassert på flytende rentebetingelser. Per 01.01.21 var 

NIBOR 0,46%. Utover i året var det først en svak nedgang i renten, for deretter å dreie oppover de 

siste månedene. Per 31.08.21 lå NIBOR på 0,43%.  
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Risikoen er først og frem knyttet til sikkerheten og likviditeten. Dette er tilfredsstillende ivaretatt.  

Langsiktig likviditet    
Langsiktig likviditet omfatter kraftfondet og verdireguleringsfondet. Selve kraftfondet kan kun brukes 

til å finansiere investeringer eller nedbetale eksisterende gjeld. Ca 3 % av avkastningen fra langsiktig 

likviditet brukes til å finansiere kommunens drift. Det betyr at dersom man får bedre avkastning enn 

3% settes dette av på et bufferfond. Får man mindre avkastning bruker man av bufferfondet.   

Verdireguleringsfondet er ment å skulle verdijustere kraftfondet med prisstigning, for at ikke 

kraftfondet skal reduseres i reell verdi. Det fungerer også som et bufferfond for svingninger i 

avkastning. Verdireguleringsfondet kan brukes i drift.   

  31.12.2020  31.08.21 

Kraftfond    115,268 mill   115,268  

Verdireguleringsfond    23,211 mill    23,211 

Sum langsiktig likviditet         138,479 mill 138,479 mill  

 

Nedenfor er en oversikt over våre plasseringer. Totalt har vi plassert kr 156,8 mill.i bank, aksjer, 

obligasjoner og fond. Porteføljen har hatt en avkastning på MNOK 1,2 i 2. tertial. 1.tertial var det 1,6 

mill. Total avkastning hittil i år er altså på 2,8 mill. Det er budsjettert med avkastning for hele året på 

3,9 mill.   
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Risikotest av langsiktig likviditet: 

I risikotesten er det tatt utgangspunkt i verdier per 01.01.2021. 

Analysen skal vise hvor mye tap vi tåler uten at dette påvirker 

kommunens drift. Det er viktig at både administrasjonen og 

kommunestyret forstår finansiell risiko og har et bevisst forhold til 

dette.  

Finansiell risiko er risikoen for å tape penger. Hvor stor finansiell 

risiko man kan ta, avhenger av hva man har råd til å tape. Samtidig 

er det slik at når man tar større risiko, så får man større avkastning av pengene. Kommunen må 

derfor finne en fornuftig balanse mellom hvilken risiko man kan ta opp mot hva man kan få i 

avkastning. Dersom plasseringene har en så stor risiko at det vil kunne påvirke kommunens drift, tar 

kommunen vesentlig finansiell risiko. Da må vi må vi endre plasseringene og redusere risikoen.  

Lyngdal kommune har hatt tett dialog med profesjonelle uavhengige rådgivere for å sikre oppdatert 

og god informasjon om risikobildet. Dersom alt skulle gå galt med de plasseringene kommunen har 

foretatt vil vi kunne tape 7,1 mill.   

 

Kommunen har en portefølje med veldig lav risiko. Lyngdal kommune tar ikke vesentlig finansiell 

risiko ved dagens portefølje. Plasseringene er også innenfor rammene i finansreglementet. Det kan 

vurderes om man burde øke risikoen og eventuelt da også muligheten for økt avkastning. Dette vil vi 

se på nå i høst.  

Etikk: Ifølge finansreglementet til kommunen skal det investeres i fond som følger FNs prinsipper for 

ansvarlige investeringer (UNPRI). Alle aksjefondene i porteføljen, med unntak av Vontobel, er i dag 

plassert i KLPs indeksfond slik at kravene i finansreglementet anses oppfylt for aksjer. Vontobel er et 

aksjefond innenfor Emerging Markets og har en god etisk profil med en investeringsprosess som har 

høy sannsynlighet for ikke å være i brudd med finansreglementet. Gabler har kontrollert 40 % av 

fondets plasseringer uten å finne brudd. Eventuelle brudd i enkeltselskaper vil maksimalt utgjøre 

0,01 % av kommunens plasseringer. Plasseringen i Harbinger er p.t. ikke kontrollert av Gabler. Rente- 
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og obligasjonsporteføljen er plassert i norske og nordiske obligasjoner. KLP har ingen norske eller 

nordiske selskaper på sin ekskluderingsliste. 

Langsiktig gjeld – renteutgifter  
 

Gjeldsporteføljen består av lån til 

egne investeringer og lån til 

videre utlån. Lyngdal kommune 

har ca 1 milliard i gjeld. 100 mill 

av dette er lån til videreutlån – 

startlån. Det er budsjettert med 

rentekostnader på 17,3 mill 

(snittrente på 1,7%). Dette er 

noe høyere enn vi antar 

regnskapet vil havne på ved 

årets slutt.  Vi kan derfor 

nedjustere budsjett noe.  

 

 

Investeringslån per 31.08.21 

 

Grafen viser renteprognoser for kommunen for budsjettperioden 2021 – 2024. Det er tatt 

utgangspunkt i avledede fremtidige renter fra rentekurven per 31.08, samt budsjetterte avdrag og 

låneopptak, for å utarbeide en prognose over 

kommunens rentekostnader frem til 2024. Det 

er utledet prognoser for tre ulike 

rentescenario, hvor basis scenario er det mest 

sannsynlige utfallet. Ut i fra dette ser vi at basis 

rentekostnadsprognose ligger under budsjett 

for 2021, men over budsjett for resten av 

perioden.  

 

Det er i år foretatt  

• låneopptak startlån i Husbanken kr 10 mill., løpetid 30 år, flytende rente  

Det er ikke foretatt låneopptak til investeringslån vedtatt i budsjettet – kr 35,07 mill.  Vi har avventet 

låneopptaket for å se om vi måtte øke dette, men per nå ser det ut som om 35,07 holder. I fjor 2021 

ble det heller ikke tatt opp mer lån selv om investeringene økte. Dette skyldes at man forskyver på 
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investeringene noe fra år til år og har hatt midler tilgjengelige fra tidligere låneopptak som man har 

brukt opp før nye lån tas opp.    

Risiko:  

Finansreglementet sier at lån som forfaller og skal refinansieres innen en periode på 12 måneder ikke 

skal overstige mer enn 50 % av total gjeldsportefølje. Per 31.08.2021 var kommunens andel av lån 

med finansieringsforfall innen 12 måneder 0,1 %. 

Risikoen på renteporteføljen er knyttet til rentenivået. Markedet forventer (primo september) at 

rentenivået vil være lavt i lang tid fremover, trolig inn i 2022. Fremtidsmarkedet tror at 3 måneders 

pengemarkedsrente vil være 0,9 % i mars 2022.  Usikkerhet i rentenivået vil bl a avhenge av 

- hvor kraftig etterspørselsvekst man får fra Europa og USA 

- Om den kraftige prisoppgangen på råvarer vi nå har sett vil slå inn i økt inflasjon 

- Om sentralbankenes likviditetstilførsel opphører ved årskiftet 

Det er sannsynlig at det absolutte rentenivået kommer til å være lavt i årene fremover (jfr Gabler). Vi 

har ca 70% av våre lån på flytende rente. En økning i rentenivået vil gi betydelig økte rentekostnader 

og er en risiko. Signalene om noe høyere rentenivå vil gi økte rentekostnader, men renterisikoen 

vurderes likevel som akseptabel slik det ser ut i dag.  

Finans- og gjeldsforvaltningen er tilfredsstillende ivaretatt. 
 

Utgifter og kompensasjon til korona  
Lyngdal kommune har fått totalt kr 15,9 mill i kompensasjon til merkostnader knyttet til korona. 

Dette fikk vi i revidert budsjett i mai, for første halvår 10,5 mill og i revidert nasjonalbudsjett (RNB) kr 

3,4 mill for 2.halvår. Dette skal dekke ekstrautgifter som følge av korona, smittevernkontroll og 

vaksinasjon. I tillegg er det kommet midler til kommunal kompensasjonsordning til lokale 

virksomheter.   

Virksomhetene holder hele tiden oversikt over sine merkostnader. Prognose på forventede utgifter 

fordeler seg slik:     

Luftveisklinikken, vaksinasjon og smittervernkontroll 
 

6 500 000,- 

Helse  4 500 000,- 

Skole 1 100 000,-  

Barnehage    200 000,-  

Teknisk    400 000,- 

Kommunedirektør (stab/støtte)  1 100 000,-  

Kultur (tap av inntekter)  2 000 000,-  

 

 Vaksinering 

Vaksineringen i Lyngdal koordineres fra Luftveisklinikken og har et samarbeid med Legesentrene, 

Røde Kors og Lyngdal idrettslag. Ved utgangen av august er det satt 12006 doser. 

Massevaksineringen er avsluttet i september og vil fremover bli foretatt av helsepersonell og leger.  
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Innsparingstiltak og prinsipper i budsjettvedtaket   
I budsjettvedtaket for 2021 ble det gjort en rekke prinsippvedtak og tiltak om innsparing. Vi har 

samlet disse i en oversikt og hvert punkt kommenteres med status.  

*Beløp er innsparingskrav – minusbeløp betyr bevilget beløp    

 

Tiltak og 
premisser 

Beløp Status 1.tertial Status 2. tertial  

stab  Innsparing kurs - generelt 
alle avdelinger  

500 Innsparingen er fordelt ut på alle 
virksomhetene.   

Innsparingen er fordelt ut på alle virksomhetene.   

stab  Innføre tilsynsgebyr for 
salgssteder for tobakksvarer 
og tobakkssurrogater 

80 Det er sendt ut brev til 
registrerte salgssteder for 
tobakksvarer der det er 
informert om at det innføres 
tilsynsgebyr på kr 4.700 per år og 
at dette innkreves høsten 2021. 

Faktura på tilsynsgebyr sendes ut i september. Sum 
tilsynsgebyr vil utgjøre ca kr 80.000. 

stab  Kaffetrekk på ansatte 500 Innført. Stor uro og mye arbeid 
rundt dette. Klarer ikke 
innsparingskravet. Ser på 
alternative måter å klare det på.  

Forventet innsparing er kr 150 000,- .  

stab  Reduksjon 
møtegodtgjørelser politisk   

900 Iverksatt  Iverksatt 

stab  Reduksjon i stillinger 
økonomiavdelingen  
2021: kr 300 000,- 2022: 
500 000,-.  

300 Iverksatt for 2021.  Iverksatt for 2021. 

stab  Velferdsgoder med redusert 
betaling for ansatte til 
treningssentre avsluttes.  

200 Iverksatt  Iverksatt 

Stab  Prosjektfinansiering av 
stillinger stab/støtte  

1000 Blir ivaretatt med frikjøp av 
ansatte til prosjektet SIO som 
ikke erstattes.  

Blir ivaretatt med frikjøp av ansatte til prosjektet SIO 
og Statens hus som ikke erstattes. 
 

stab  Utrede felles 
legevaktsordning for hele 
kommunen fra 2022 
innsparing kr 500 000,-  

  
 

Det legges frem egen sak til FS om utsettelse av 
utredningen. 

stab  Ekstra inntekt fra 
omsorgsboliger/Hausvik  
2021: 500 000,-. Fra 2022 kr 
1 mill  

500 Forholdet til utleie fra Lyngdal 
Recycling AS må avklares. 
Utredning er påbegynt. 

Utredning under arbeid. 

stab  Fokus ensomhet blant eldre  -50  Prosjektet “leve hele livet” er en 
del av satsingen 

Prosjektet “leve hele livet” er en del av satsingen 

stab  Prosjekt «Helt med» -200 Det ble utlyst 4 stilling i april, 
frist 15. mai. Dette i tråd med 
kommunestyrevedtaket av 
17.12.20 

Iverksatt, to i arbeid ved Helsehuset 

stab  Det legges inn kr 1 mill. 
under området Stab/støtte i 
2022 til (kommunal del) for 
utbygging av 
bredbånd/fiber. 

  Følges opp i budsjettarbeidet for 
2022 

Følges opp i budsjettarbeidet for 2022 
 

stab  Miljøfyrtårn  -200 Arbeidet med å 
miljøfyrtårnsertifisere 
kommunen er i gang. Utgiftene 
dekkes på området “Stab og 
støtte”.  

Prosessen utsettes noe på grunn av økt 
arbeidsbelastning på plan og byggesak. 

stab  Kommunen skal gi 
muligheter til å ansette 
personer fra praksis løp. Vi 
vil ansette minimum 2 
personer hvert år utenfor 

  Vi har tatt inn mennesker på 
andre læreløp, med finansiering 
av NAV. Vi har ikke lyktes i 
denne tertial å lyse ut noe «hull i 
cv» stillinger. Det har også vært 

Vi har tatt inn mennesker på andre læreløp, med 
finansiering av NAV. Vi har ikke lyktes i denne tertial 
å lyse ut noe «hull i cv» stillinger. Det har også vært 
marginalt med stillinger utlyst. Jf. Innsparinger. 
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vanlige tilsettings 
reglement. 

marginalt med stillinger utlyst. 
Jf. Innsparinger. 

stab  Kommunens 
eiendomsmasse 
gjennomgås innen juni. 
Kommunen avhender seg 
med uutnyttet og evt eldre 
eiendomsmasse. 
 Kr 250 000 i 2021 og 500 
000 fra 2022.   

250 Det er lagt frem delrapport for 
prosjektet Optimalisering 
kommunale bygg for Lyngdal 
nord i kommunestyret i juni.  

Kartlegging og rapport for resten av kommunen 
fullføres høsten 2021. 

 

stab  Nav; Vedtatt ytterligere 
innsparing fom 2022 – ut 
over budsjettforslaget. 
I budsjettforslaget lagt inn 
reduksjon på kr 2,5 mill i 
2021, kr 3,5 i 2022 og 4,5 
mill i 2023 

1000  Dialog med NAV. Innsparingen 
er gjennomførbar.  

Dialog med NAV. Innsparingen er gjennomførbar. 

stab  Kommunen skal ha fokus på 
og ansette lærlinger etter 
endt lærlingeløp. Fokus på 
at unge bosetter seg i 
Lyngdal og at opplæringen 
vi gir kommer kommunen til 
gode.  

   Vi har 25 lærlinger per i dag. I 
første tertial har det begynte 2 
nye. 
Vi strekker oss mot å lande på 
cirka 33 som er «måltallet» ifht 
innbyggertall.  

Vi er fortsatt på 25 lærlinger  
Nytt i høst er lærling som institusjonskokk 
 

stab  Innhold i 
introduksjonsprogrammet 
må innrettes mot utdanning 
og arbeid på en måte som 
gir best mulig integrering. 
Ny lov av 2021 
implementeres fort. 

  Dialog med NAV. De har gode 
resultater i forhold til å bidra til å 
få flykninger inn på skole og ut i 
jobb. De er også godt i gang med 
arbeidet med å implementere ny 
lov.  

Dialog med NAV. De har gode resultater i forhold til å 
bidra til å få flykninger inn på skole og ut i jobb. De er 
også godt i gang med arbeidet med å implementere 
ny lov. 

Stab  Innsparing ledere  3,7 sluttrapporten er følgende 
endringer i lederstillinger: 

• Antall 
kommunalsjefer 
reduseres fra 4 til 3 

• Antall 
virksomhetsledere 
reduseres fra 11 til 8 

Det reduseres totalt med 2,6 
lederstillinger på avdelingsnivå 

Iverksatt  

         

Helse Flytte team ROS til 
helsehuset. Anslått 
innsparing fom 2022 kr 2,5 
mill  

  Rapporten er ferdig og 
konkluderer med å ikke anbefale 
flytting av beboerne til 
Helsehuset. Dette må da sees på 
igjen på nytt. Forutsetningen for 
å spare 2,5 mill i 2022 gjelder 
fortsatt.  

Det er startet ny utredning med forventning om å 
klare innsparingskravet i 2022.  

 

Helse Flytte barnevern inn i 
rådhuset 

50 Flytting blir gjort når 
innbyggertorg flytter ut.      

Gjennomført 

Helse Kvås bofelleskap 500 Kvås bofellesskap gir nå 
tjenester til barn kjøpt av 
barnevernet fra annen 
kommune.    

Kvås bofellesskap gir nå tjenester til barn kjøpt av 
barnevernet fra annen kommune.  Det er likevel 
usikkert om man klarer denne inntjeningen.  
 

Helse Servicesenter helse og 
velferd flytte ut av 
Lyngbygget og inn i 
kommunalt eid bygg  

630 Dette er utført og vi var ute av 
Lyngbygget 14.04.21 

Dette er utført 

Helse Innsparing stillinger 
Servicesenter helse og 
velferd 

1 050  Vi har ikke satt inn vikar når 
fysioterapeut og ergoterapeut er 
i permisjon. 

Det har ikke vært satt inn vikar når fysioterapeut og 
ergoterapeut er i permisjon. 
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Helse Optimalisering av bilpark i 
hjemmetjenesten 

200 Man trer inn i OFA avtalen 1. 
mai. Usikkert om klarer 
innsparingen i 2021.  

Forsinkelse i OFA avtale, ny bilavtale fra medio 
november 2021. innsparing ikke gjennomført.  

Helse “Nytt blikk” - endre turnus 
til langvakter 

6 000 Innført langvakter. Positive 
tilbakemeldinger, men man ser 
ikke ut til å få den innsparingen 
som budsjettert. Må sees i 
sammenheng med budsjett for 
institusjon.  

Langvakter er innført, innsparing er ikke som 
budsjettert. Det jobbes for å se på andre 
innsparingsmuligheter. Blant annet med hjelp av SIO 
prosjektet. I år får man ikke den innsparingen som 
forventet.  

Helse Innsparing Habilitering   3600 Ansatte som har sagt opp er ikke 
blitt erstattet. Har jobbet med 
omlegging av turnus til 
langvakter. Økt 
avlastningsbehov, flere barn og 
lite effektiv bruk av 
omsorgsboliger til 
avlastningsbruk (de er heller ikke 
tilpasset bruk) gir merkostnad. 
Totalt forventes at budsjettene 
holder. 

Totalt forventes at budsjettene holder og at man 
klarer innsparingskravet.  

- Det er redusert flere stillinger både på 
dag, kveld og natt 

- Bemanningsplanene er redusert 
- Bemanningen brukes mer på tvers 

 
Utfordringer med økt behov for avlastning og at det 
har vært forverring hos enkelte brukere som gir økte 
kostnader innen noen områder.  
 
Vakante stillinger, på grunn av sideforskyvning, har 
medført økt bruk av ekstravakter og noe overtid 

Helse Utrede: Flytte ut av Rosfjord 
aktivitetshus til kommunalt 
bygg 

  Ingen reell innsparing ved å 
flytte aktivitetshus på Rosfjord til 
Konsmo. Ser på annen løsning. 

Dette sees i sammenheng med ett eventuelt nybygg 

/ prosjektet for kommunal bygningsmasse 

Helse Institusjon, “Nytt blikk” - 
endre turnus til langvakter 

3600 Innført langvakter på stort sett 
alle avdelinger. Har måtte ha 
ekstra innleie på natt.  
Sees i sammenheng med 
budsjettet i hjemmetjenesten.  
Per nå ser det ut som om det er 
større innsparing enn 
budsjettert. 

Hjemmetjenester og institusjon er slått sammen til 
en virksomhet. Det er foretatt store 
omorganiseringer.  

   
 

Helse Effektiviseringsgevinst nytt 
helsehus. 
kr 400 i 2021, Kr 1,7 mil i 
2022 og 3,1 2023  

400 
 

Påbegynt. Usikkert om man klarer dette i 2021. 
 

Helse Psykisk helse for unge -150 Ser på ulike tiltak. 
Ungdomsrådet blir med på å 
prioritere.  

 

Helse Generell innsparing hele 
helse og velferd.  

3200 Det jobbes kontinuerlig med 
virksomhetsledere i Helse. Vi 
forventer å klarer 
innsparingskravet.  

Det jobbes kontinuerlig med virksomhetsledere i 
Helse. Innsparingen innen hjemmetjeneste og 
institusjon har ikke blitt som forventet. 
Forventninger til at det blir merinntekter knyttet til 
SIO gjør at rammene holder.  

  Tekniske tjenester: Ikke 
ansette vaktmester 

600  Vaktmester er ikke ansatt   Vaktmester er ikke ansatt 

TEK Utredning av slokking av 
gatelys på nattestid 

 Egen sak legges fram for 
formannskapet. 

Sak fremlagt formannskapet som vedtok å ikke 
slokke gatelysene på nattestid.  

TEK  Arealforvaltning: Økt 
ramme med 75.000 støtte 
til Landbruksrådgiving Sør.   

    Støtte på kr. 73.000,- er 
utbetalt. 

 
Utbetalt.  

Skole Flytte PPT inn i rådhuset   100  Flyttingen er gjennomført.   Flyttingen er gjennomført.  

Skole Økt foreldrebetaling sfo 500 Nye SFO-satser er innført fra 
01.01.2021.   

Nye SFO-satser er innført fra 01.01.2021.   

Skole Beholde to lokasjoner 
voksenopplæringer. VO 
samlokaliseres fra 2022. 

800 Det ble 17.12.20 vedtatt å 
samlokalisere de to lokasjonene 
på voksenopplæringen fom. 
2022. Det må avgjøres hvor 
voksenopplæringen skal 
lokaliseres. 

Avgjørelser må tas etter at “Plan for effektiv drift i 
skolene 2022-2024” er lagt frem. 

Skole  Plan for effektiv drift i 
skolene 2022-2024 

 Arbeidet er påbegynt og det 
arbeides med en plan som skal 
legges fram. 

Planen legges frem for “Utvalg for barn og oppvekst” 
29.september 2021 
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Bhg Innsparinger barnehage 
som følge av lavere 
barnetall 4,1 i 2021.  vedtak 
ytterligere 500 

4 600 Dersom barnetallet holder seg 
slik det er i dag frem til telledato 
15.08 vil vi kunne innfri 
innsparingskravet.  

Vil kunne innfri innsparingskravet. 

Kultur Redusert åpningstid 
bibliotek.  

650 Iverksatt fra og med 1.1.2021. 
Nedbemannet en stilling.  

Tiltaket er gjennomført.  

Kultur Beholder tilskudd til 
Musikkverkstedet på 
Byremo. 

-90 Tilskuddet er beholdt i 
budsjettet, men grunnet 
koronasituasjonen har det vært 
svært lite aktivitet for denne 
gruppen.    

Fortsatt ikke satt i gang tilbudet. Administrasjonen vil 
gå i dialog med musikkverkstedet for å finne en 
løsning for et best mulig tilbud.  

Kultur Sammenslåing 
innbyggertorg og bibliotek  

      325 
  

Pågående prosess. Innsparing er 
iverksatt.     
   

Tiltaket er gjennomført. Innsparing iverksatt.  

Kultur  
Redusert 100% stilling som 
kulturkonsulent 

650 Iverksatt. Fra og med 1.1.2021. Tiltaket er gjennomført.  
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Forsøksordning - Statlig finansiering av omsorgstjenester  
Lyngdal kommune er fra 1.4.2021 med som deltakerkommune i forsøksordningen om Statlig 

finansiering av omsorgstjenester. Overordnet målsetting med ordningen er å prøve ut om en modell 

med statlige kriterier og finansiering gir  

• økt likebehandling på tvers av kommunegrenser  

• riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene.  

Utvalg for helse og velferd er delegert myndighet av kommunestyret som styringsgruppe for 

prosjektet.  

Hoveddelen av prosjektet foregår fra 1.10.2021 til 31.12.2022. I denne perioden vil deler av 

kommunens rammetilskudd erstattes av et aktivitetstilskudd (stykkprisfinansiering av tjenester) og 

rundsumtilskudd (fastbeløp til dekning av tjenester hvor det ikke foreligger enhetspriser). Det er 

beregnet at kommunen vil bli trukket cirka 56,5 mill i rammetilskuddet for de tre siste månedene i 

2021. I 2022 vil dette beløpet bli firedoblet fordi finansieringsordningen gjelder for hele året. I tillegg 

kommer noe ekstra økning på grunn av blant annet lønns- og prisvekst.  

Det er ikke mulig å nøyaktig beregne hvor mye kommunen vil få kompensert gjennom den statlige 

finansieringsordningen som erstatning for dette. Det er det faktiske behovs- og aktivitetsnivået som 

vil ha betydning for endelig sum. Dersom for eksempel innbyggere med stort tjenestebehov faller fra, 

nye brukere kommer til eller eksisterende brukere får store endrede behov, så vil dette påvirke 

kommunens inntekter i stor grad. Det er likevel riktig å si at alle beregninger basert på eksisterende 

brukere/behov tilsier at kommunen vil komme godt ut av det økonomisk ved å være med i 

forsøksordningen.  

 

I tillegg til aktivitetstilskuddet og rundsumtilskuddet vil kommunen også motta et fast tilskudd i årene 

2021-2024 som skal gå til dekning av blant annet prosjektkostnader som kommunen måtte ha i 

forbindelse med prosjektet. Dette tilskuddet er kalt inntektspåslag og er først og fremst regnet som 

en ren merinntekt for forsøkskommunene. I 2021 er dette inntektspåslaget beregnet til i underkant 

av 6,8 mill. Cirka 2,5 mill av disse midlene vil benyttes til å dekke lønnskostnader i forbindelse med 

implementeringen av forsøksordningen. De resterende midlene er planlagt benyttet til 

gjennomføring av tiltak for økt måloppnåelse i prosjektet (se 1.tertial for konkretisering av 

prosjektmål). Prosjektgruppen for forsøksordningen i Lyngdal har i samarbeid med ledere innenfor 

helse og omsorgssektoren hatt en prosess på hvilke tiltak som det er ønskelig å prioritere. 

Styringsgruppen vil få de ønskede tiltakene til behandling i utvalgsmøte for helse og velferd i 

september/oktober.  

 

Fremdriften i prosjektet er så langt i tråd med vedtatt prosjektplan1 og de rapporteringsfrister og 

milepæler som Helsedirektoratet har fastsatt.  

 

                                                           
1 Vedtatt i utvalgsmøte for helse og velferd den 27.4.2021.  
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Investering   
Dette er en totaloversikt over investeringsutgift og hvordan det er budsjettert finansiert. Oversikt 

over det enkelte prosjekt (detaljer linje nr 1) vises i en egen tabell nedenfor.  

 

Sum investeringsutgifter (linje 6) har en prognose på ca 29 mill lavere enn revidert budsjett. Av dette 

gjelder 29,7 mill en nedjustering av prosjekter i egen tabell nedenfor. Videre er det en økning på 

tilskudd til andres investeringer. Dette gjelder i hovedsak forskuttering av spillemidler til en sherpasti 

som er nærmere beskrevet i neste delkapittel. Fakturaen for det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP 

har kommet og aksjekjøp kan nedjusteres med rundt 250 000 til nøyaktig verdi.   

Sum investeringsinntekter (linje 14) har en prognose på ca 31,2 mill lavere enn revidert budsjett. Når 

investeringer i varige driftsmidler settes ned får det som følge at vi også må nedjustere 

momskompensasjonen vi totalt får for året. Bruk av lån (linje 13) reduseres med 37 mill. Dette fordi 

vi finansierer deler av investeringene med fondsmidler (linje 20- 22), samt at en rekke investeringer 

ikke er kommet så langt at vi må ta opp lån enda. Vi anslår også at tilskudd fra andre vil være omtrent 

7,2 mill høyere enn revidert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak at vi nå mottar spillemidler fra 

fylkeskommunen som vi tidligere har forskuttert, blant annet til støyvollen på Konsmo skytebane, 

Uteområdene på barneskolene i gamle Audnedal og Skateparken ved Lyngdal Ungdomsskole. I tillegg 

har vi mottatt tilskudd fra Husbanken for boligene på Kvavik som ble bygd for noen år siden. 

Videreutlån (Startlån via Husbanken) settes også ned da det ikke forventes å låne ut like mye som 

revidert budsjett. 
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Investeringsprosjekter  
Nedenfor er en oversikt over alle investeringsprosjektene som er påbegynt eller vedtatt.  

Alle beløp i oversikten er uten mva. Enkelte prosjekt kommenteres nedenfor. Første kolonne er 

regnskap per 31.08. Andre kolonne er totalbudsjett.  Den grønne kolonnen er prognosen per 31.12. 

Justering 2.tertial er differansen mellom prognose og budsjett, og er den endringene vi foreslår nå 

per prosjekt. Tre av endringene er kun en overføring av beløp til 2022-budsjettet, dette vises i en 

egen kolonne. 

 

Helsehuset:  

Lyngdal kommune har ikke godkjent sluttoppgjøret overfor Kruse Smith Entreprenør AS knyttet til 

fakturering fra ERV Teknikk AS på timesatser og Rambøll AS knyttet til bytte av nøkkelpersonell. 

Foreldelsesfristen for disse kravene er satt til 24.08.2024.  Dette betyr at Kruse Smith har tid til 

avklaringer og oppfølging av disse, og Lyngdal kommune må avvente disse.  Når det gjelder utbedring 

av setningsskader så er dette i sluttfasen. Sak til kommunestyret kan utarbeides så snart dette er 

ferdigstilt og regnskapet er gjort opp.   

Prosjektnavn (alle beløp uten mva) 

Regnskap 

u/ mva 

31.08.21

Regulert 

Budsjett 

u/mva 2021

Prognose 

31.12.21

Justering 

2.tertial

Overføres 

2022 Merknad / Kommentar / Status

Nytt helsehus 9 420 362 0   0 Kommer egen sak på denne.

G/s-veg Vemestad-Kvås skole 2 771 359 0   0 Kommer egen sak på denne.

Anne-Cath. Vestly-museum 9 033 015 22 151 068 22 151 068 0 0 Pågår, sluttstilles 2022.

Varslingsanlegg skole 0 2 000 000 0 -2 000 000 2 000 000 Prosjektet overføres til 2022

Salg av industritomter 337 720 0 0 0 0 Her vil det sendes ut fakturaer i høst som vil dekke utgiftene.

Lokaler habilitering, psykisk helse og rus 0 4 500 000 500 000 -4 000 000 4 000 000 Pågår, arbeider med forprosjektet. 

Oppgradering Alleén 16 1 353 994 1 800 000 1 800 000 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021.

Utredning Hogganstien/Svennvik/ny vei havn 107 242 500 000 500 000 0 0 Forprosjekt under utarbeidelse

Sentrumsutvikling 0 500 000 500 000 0 0 Pågår

Kommuneplan 2021-2030 0 1 500 000 1 500 000 0 0 Pågår

Reguleringsplan Hausvik industriområde 0 250 000 250 000 0 0 Pågår

Vei og bro Akersmyr 15 200 1 200 000 1 200 000 0 0 Pågår. Gjelder prosjektering, hovedprosjektet kommer i 2022.

Rekkefølgekrav Lensmannsbakken 0 160 000 160 000 0 0 Venter på avtale fra selger

Kjøp av festet areal på Romskogen 0 1 600 000 1 600 000 0 0 Forventer oppgjør høst 2021

Arealkjøp tilknyttet forundringsparken 0 7 500 000 7 500 000 0 0 Under arbeid

Tomter/arealer/parseller 62 795 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Lønnskostnader investering til fordeling 449 967 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Kjøp og salg eiendom - til fordeling 285 628 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim bil-kirka) 0 200 000 200 000 0 0 Ikke påbegynt

Audnedalspakka 4 824 890 42 388 952 42 388 952 0 0

Varslet merforbruk på Konsmo og Byremo skole, investeringsutvalget 

omfordeler fra andre prosjekt i "pakken"

Ekstra vedlikehold i 2020 114 612 114 612 114 612 0 0 Ferdig

Isbane i Lyngdal sentrum 329 960 329 960 329 960 0 0 Ferdig

Utskifting av gatelys 48 054 1 087 492 1 087 492 0 0 Pågår

Ny båt til Skjærgårdsparken 1 200 000 1 900 000 1 200 000 -700 000 0 Deler av båten må på selvkost, derfor kan prosjektet settes ned.

Rehabilitering av rådhuset 269 130 446 754 446 754 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021

Brannalarm kommunale bygg 490 400 490 400 0 0 Pågår

Nybygg lager Dyrskuplassen 221 653 221 653 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021

Områdelekeplasser 320 000 320 000 0 0 Pågår

Opparbeidelse av området Lyng 516 480 298 900 516 480 217 580 0 Ferdig

Bringsjordneset bro 508 113 5 554 346 5 554 346 0 0 Pågår. Ferdig prosjektert og kan gå ut på anbud. Bygging tidligst 2022.

Egenes bro 1 000 000 1 000 000 0 0 Pågår, ikke ferdig prosjektert

Grøvan Bro 400 000 0 -400 000 0 Utgår, brua skal benyttes til bygging av E-39

Tiltak trafikksikkerhetsplan 300 000 550 000 250 000 0 Pågår, økning finansiers av fond

Utbedring av brannavvik 250 000 250 000 0 0 Pågår

Rassikring Hamran 401 652 400 000 400 000 0 0 Ferdig

Svømmehall BUS - opprustning fasader 76 606 133 970 133 970 0 0 Pågår

BUS - felles opprustning 378 074 800 000 800 000 0 0 Pågår

Uteområde Konsmo Barnehage 48 800 48 800 0 0 Pågår

Ramme - vann 2 448 581 12 225 680 12 225 680 0 0 Pågår.

Ramme - avløp 6 832 852 33 272 408 10 000 000 -23 272 408 23 272 408 Pågår, forventes mindreforbruk da byggestart renseanlegget ikke blir i 2021

IKT tiltak 487 216 2 400 000 2 400 000 0 0 Pågår. De største investeringene kommer nå i høst.

Velferdsteknologi 0 300 000 300 000 0 0 Pågår

Handlingsplan IKT, 1-7 klasse 1 913 789 2 400 000 2 400 000 0 0 Pågår

Formidlingslån - gebyr 13 986 0 0 0 OK, går opp imot mottatte avdrag formidlingslån

Bil - servicesenter helse og velferd 350 748 350 000 350 000 0 0 Ferdig

0 0 0

Nye forslag investeringer: 0 0

Nytt kalkdosereranlegg i Spillingsvassdraget 0 1 500 000 1 500 000 0 Finansieres med midler fra Statsforvalteren 

0 0 0

Inngående mva totalt alle prosjekter 6 183 636 13 516 809 12 192 204 -1 324 605

 0 0 0

50 735 659 164 811 804 135 082 371 -29 729 433 29 272 408
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Gang- og sykkelvei Kvås - Vemestad:  

Prosjektet er i sluttfasen.  Det arbeides nå med utbedring av mangler og feil slik at den kan 

godkjennes av Agder Fylkeskommune. Det legges frem egen sak til kommunestyret når gang- og 

sykkelveien er ferdigstilt. 

 

Barnas Anne Cath. Vestly-museum  

Prosjektet er på kr 47,5 mill og kr 17,5 mill er finansiering av Lyngdal kommune. Det er mottatt kr 15 

mill over Statsbudsjettet, og Farsund kommune, Kvinesdal kommune og Agder Fylkeskommune har 

hver bidratt med kr 5 mill. Prosjektet ferdigstilles i 2022. Det vil ikke bli overskridelse på prosjektet. 

 Varslinganlegg skoler: 

Det er bevilget kr 2 mill til dette i 2021. Prosjektet er ikke igangsatt på grunn av stor arbeidsmengde. 

Det foreslås at bevilgningen overføres 2022. 

Lokaler habilitering, psykisk helse og rus 

Det er avsatt kr 0,5 mill til et forprosjekt om omfatter gjenbruk av areal på Bergsaker og nye lokaler 

for Psykisk helse og rus. Det skal også utredes mulighet for etablering av leiligheter/ boliger som kan 

benyttes som omsorgsplasser og avrusningsplasser for aktuelle brukere i Lyngdal og evt som et tilbud 

til brukere i andre kommuner. Det er også avsatt kr 4 mill til igangsettelse av prosjektet høsten 2021. 

Utredningen er forlenget da man også må se på sammenhengen med samlokalisering av tjenester for 

å kunne oppnå innsparinger på bemanning. Denne utredningen skal ferdigstilles høsten 2021. De kr 4 

mill til igangsettelse av prosjektet må derfor overføres 2022. 

Audnedalspakka:  

Audnedalspakka er på kr 117,8 mill u/mva. Det var per 31.12.2020 utført investeringer for ca kr 77,6 

mill u/mva. Prosjektet Ombygging av omsorgssenteret på Byremo starter opp i september. 

Forskjønning av Byremo sentrum starter opp i november. Fortau Byremosanden er på vent til 

detaljer rundt bruk av næringstomta er avklart. Arbeidet med overvann Helle/ Risbekken er 

igangsatt. Vei og tekniske anlegg Lindåsen er igangsatt. Veilys inntil 4 km fra skolene kommer på 

anbud seinere på høsten.    

Når det gjelder sentrumstiltak på Konsmo/ rundkjøring og Gang og Sykkelvei fra Byremo sentrum til 

Gaulevik så gjennomføres disse av Agder Fylkeskommune.  Utkast til samarbeidsavtale med Agder 

Fylkeskommune er mottatt nå.  

Bringsjordneset bro 

Broen er ferdig prosjektert. Broen vil koste mer enn det som det pr i dag er bevilget. Grunnen til 

dette er stor prisøkning på byggematerialene. Det er enda usikkert hvor mye det vil komme på totalt, 

dette tas opp igjen i investeringsbudsjettet for 2022. 
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Trafikksikkerhetstiltak: 

Det er lagt inn kr 300.000 årlig i investeringsplanen til tiltak ihht trafikksikkerhetsplanen. 

Tiltaksplanen fra Trafikksikkerhetsutvalget er klar, og det kan gjennomføres tiltak for totalt ca kr 

550.000 i år. De overskytende kr 250.000 finansieres med bruk av tidligere avsatte midler til 

trafikksikkerhetstiltak. 

Vann og avløpsprosjektene  

I Lyngdal kommune har vi flere pågående delprosjekter innen vann og avløp. Målet er å sanere gamle 

eternittledninger, betongledninger, minimere lekkasjer og fremmedvann på ledningsnettet. Dette 

arbeidet er påbegynt en rekke steder. I tillegg jobbes det med registrering av infrastruktur i hele 

Lyngdal, utredning av reservevannforsyning for Lyngdal Sør, innovasjonsprosjekt for ny 

pumpestasjon i Konsmo og forprosjekt for nytt renseanlegg på Holmsundet. Rammen for 2021 på 

prosjektene inneholder også byggestart for det nye renseanlegget. Det vil ikke være mulig å 

gjennomføre før i 2023 så en del av rammen for inneværende år kan overføres til senere år. 

Nytt kalkdosereranlegg i Spillingsvassdraget 

Det er inngått avtale mellom Statsforvalteren i Agder og Franzefoss Minerals AS om bygging av nytt 

kalkdoseringsanlegg i Spillingsvassdraget (sidevassdrag i ytre del av Audna). Anlegget skal erstatte et 

eksisterende silikatdoseringsanlegg i vassdraget som ikke har fungert optimalt. Det er tidligere 

overført midler fra Statsforvalteren til optimaliseringsprosjekter i sidevassdrag til Audna, som står på 

investeringsfond. Avtalen med Statsforvalteren er at dette fondet nå skal benyttes til bygging av nytt 

anlegg i Spillingsvassdraget. Størrelsen på fondet er kr. 3.918.161,-. Kontraktsum er kr 1.436.000 og 

prosjektet skal ferdigstilles innen 31.12.2021. Lyngdal kommune skal være eier av anlegget, driften 

dekkes av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren. 

Investeringsprosjektet legges inn i investeringsbudsjettet for 2021 med kr 1.500.000 u/mva og 

finansieres med bruk av bundet fond. 

Forskuttering av spillemidler – turvei  

Flekkefjord og oppland turistforening (FOT) har tatt initiativ til å lage en turvei til Vågefjell sentralt i 

Lyngdal. Deler av stien er tenkt bygget med steiner av sherpaer. FOT har fått 500 000,- fra Flekkefjord 

sparebank til prosjektet, og planlegger å søke spillemidler på tilsvarende beløp. Det vil gå noe tid fra 

man søker til disse blir utbetalt, noen ganger opptil flere år. Normalt har kommunen bidratt med 

forskuttering av spillemidlene for å sikre at prosjekter kan gjennomføres. Det foreslås at kommunen   

forskutterer kr 500 000,- av spillemidler til dette prosjektet på inneværende budsjettår. Låneopptak 

økes ikke som følge av dette, men man bruker spillemidler man har mottatt i år som er forskuttert på 

andre prosjekter tidligere år. Administrasjonen forutsetter at alle nødvendige søknader knyttet til 

prosjektet er på plass, samt at prosjektet tas inn i handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet når 

denne planen rulleres i desember.  
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Medarbeidere og sykefravær 
Lyngdal kommune har per 01.september til sammen 1006 ansatte. Dette utgjør 784 årsverk.  

• 1. tertial 2021 var det 1014 ansatte og 778 årsverk 

• 01. januar 2020 var det 1058 ansatte og 816 årsverk 

• 1. tertial 2020 var det 1042 ansatte og 809 årsverk 

Sykefravær  
Det totale sykefraværet hittil i år er på 9,46%. Dette er en nedgang for 3 tertial på rad. Sykefraværet 

har ikke vært lavere siden første tertial 2020. Denne trenden ser vi måned for måned: i juli var 

fraværet 7,74% og i august endte vi på 6,79%. Det blir informert om status i sykefravær på hvert 

møte i formannskapet og er fast sak på møtene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). 

• Sykefravær 1T 2020: 9,72% 

• Sykefravær 2T 2020: 10,32% 

• Sykefravær 3T 2020: 11,73% 

• Sykefravær 1T 2021: 9,80% 

Oversikt over fravær i 2021 fordelt på områder: 

Områder Første tertial Andre tertial 

Stab/støtte 3,70% 3,45% 

Helse 11,37% 10,89% 

Oppvekst 10,76% 11,33% 

Teknisk 6,07% 6,09% 

 
Tiltak gjennomført i andre tertial:  

• Det er etablert en prosjektgruppe som jobber med sykefraværet på helsehuset. Gruppen 

består av ansatte, tillitsvalgte, organisasjonsavdelingen og Bedriftshelsetjenesten. 

• Ny turnus har gitt økt forutsigbarhet, større stabilitet, og flere hele fridager enn tidligere på 

helsehuset. Denne ble rullet ut i januar for hjemmetjenestene. Det jobbes videre med 

Institusjon. Arbeidet skal evalueres i høst 

• Det gjennomføres egne møter med ledere i forhold til sykefravær- kostnadene og 

konsekvenser  

• Det er avsatt egne ressurser fra organisasjonsavdelingen som jobber på Helsehuset for å 

følge opp ansatte i forhold til forebygging og fravær. 

• Fokus på tidstyver – frigjøre mer av leders tid til tilstedeværelse 

• Ferdigstilling av stillingsprofiler 
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• Det innføres nå en rutine med trivselssamtale når ansatte har brukt mer enn en 

egenmelding.   

• Fokus på arbeidsgiverperioden – mulighetsrommet 

• Utarbeidelse av handlingsplan etter 10-faktorundersøkelsen – samling 3 med KS konsulent 

september 

• Faste dager med NAV (3 torsdager i måneden) hvor vi intensiverer oppfølgingen av 

enkeltansatte. 

• Enkelte dager på arbeidsplasser med behov for ekstra oppfølging  

• Samarbeidsmøte med NAV Lister og HMS nettverket september 2021 

 
Planlagte tiltak: 

Det vurderes nå tiltak rettet mot oppvekst-sektoren hvis trenden fortsetter utover høsten. NAV 

arbeidslivssenter er kontaktet. 

 

Internkontroll  
I kapittel 25 i ny kommunelov er kravene til internkontroll i administrasjonens virksomhet 

tydeliggjort, og det er her blitt en ny og mer omfattende regulering. Hensikten er å gi en bedre, mer 

helhetlig og samlet regulering av internkontrollen.  

 
For kommunen sin del handler internkontroll om systematisk arbeid for å sikre at lov- og 

forskriftskrav, faglige standard og mål oppnås.  Det kreves en organisering og arbeidsmetoder som 

forebygger lovbrudd og uønskede hendelser. Internkontroll er et kontinuerlig arbeid som bør være 

en integrert del av det daglige arbeidet i virksomhetene. Det må planlegges, gjennomføres og 

vedlikeholdes.  

KS peker på 3 områder som er viktig i arbeidet med å forbedre sin internkontroll: 
 

1. Mer formalisert internkontroll 

2. Mer risikobasert internkontroll 

3. Bedre sammenheng mellom interkontroll og øvrig ledelse og styring 

Status for internkontroll per 31.08.21 

• Nettverk for internkontroll i Lyngdal kommune ble etablert våren 2021 og har gjennomført 

flere møter. I nettverket sitter representanter fra kommunalsjefgruppen, enkelte 

virksomhetsledere og rådgivere. Kommunalsjefgruppen er den overordnede styringsgruppen 

som legger føringer i arbeidet. Gruppen skal være pådrivere for å etablere et godt system for 

internkontroll i kommunen. 

• Det er laget utkast til en plan for «helhetlig styring i Lyngdal kommune» hvor internkontroll 

er en av bærebjelkene i den helhetlige styringen.  

Helhetlig styring kan forestås som en sammenheng mellom disse elementene.  
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Kommuneplanen og 

andre planer danner 

grunnlaget for hva vi skal 

oppnå. Dette oppnår vi 

gjennom ledelse og 

kvalitet i vår utførelse av 

tjenester. For å få dette 

til må vi følge og 

etterleve lover og 

forskrifter og ha god 

egenkontroll på det vi 

gjennomfører. 

• Lyngdal kommune 

bruker avvik- og kvalitetssystemet Compilo. Dette systemet danner ryggraden i arbeidet med 

interkontroll, hvor nødvendige rutiner skal være tilgjengelig, avvik meldes og følges opp og 

hvor det kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).  

• En mer risikobasert tilnærming. ROS (risiko- og sårbarhetsanalyser) modulen i Compilo er 

begynt tatt i bruk. Opplæring er blitt gitt til ledere. Videre skal det nå følges opp med 

gjennomføring av ROS analyser i virksomhetene.  

• Delegeringsreglement er gjennomgått og oppdatert i forhold til ny organisering. Nye 

stillingsprofiler er lagt inn og det jobbes med videredelegering til de ulike nivåene. 

• Økt fokus på økonomioppfølging. Virksomhetsledere og kommunalsjefer leverer rapport på 

avvik i forhold til regnskap/budsjett hver måned. Det jobbes også med å etablere gode 

styringsparametre i Visma BI. 

• Oversikt over fraværet er tilgjengelig for alle ledere gjennom Visma BI, hvor man kan se både 

korttids- og langtidsfravær og ulike statistikker rundt dette.   

• Kompetansestyring. Kommunen bruker programmet Dossier til kompetansestyring. I 

systemet har ledere til enhver tid oversikt over hvem som har gjennomført ulike 

kompetansekrav. Her er det blant annet kompetanseplaner innen informasjonssikkerhet, 

nyansattkurs, legemiddelhåndtering med mer.  

• Lederopplæring. Det jobbes med å etablere en egen kompetanseplan som skal tildeles alle 

nye ledere. I tillegg er det laget et forslag til årshjul for lederopplæring/internopplæring hvor 

relevante tema skal gjennomgås årlig. 

• Det jobbes med å etablere en kultur hvor avvik benyttes enda mer aktivt i 

kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er ønskelig at ansatte melder fra om avvik og områder som 

man ser at man kan forbedre seg. Dette gjør at tjenestene kan jobbe med områder hvor man 

ser at det skjer avvik. Under vises status for antall avvik meldt i 2 tertial 2021, sammenlignet 
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med 1. tertial 2021 og 2020. 

 
• I forbindelse med forsøksordningen Statlig Finansiering av omsorgstjenestene (SIO) 

gjennomgås systemet for tildeling av tjenester. Pasientjournalsystemet oppdateres og alle 

vedtak gjennomgås og eventuelt oppdateres der det er nødvendig.  Dette sikrer riktig 

saksgang, hvor brukermedvirkning og tverrfaglig vurdering er et sentralt element. 

Overordnet mål i forøket en økt likebehandling på tvers av kommunegrenser hvor brukeren 

er i sentrum. 

• Arbeidet med virksomhetsstyring og internkontrollen bør synliggjøres og formaliseres som en 

naturlig del av andre lederoppgaver i årshjulet. Det jobbes aktivt med å finne en god rutine 

og et system som bygger opp under årshjul. 
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Oppfølging av politiske vedtak   
Det har i 2. tertial vært gjennomført følgende møter: 

Utvalg Antall møter Antall behandlede saker 

Kommunestyret 2 18 

Formannskapet 6 35 

Utvalg for barn og oppvekst 1 1 

Utvalg for helse og velferd 2 10 

Utvalg for kultur og samskaping 2 6 

Utvalg for miljø, plan og teknisk 3 29 

Investeringsutvalget 2 2 

Planutvalget 2 3 

Eldrerådet 2 7 

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

2 4 

Ungdomsrådet 3 3 

 

I tillegg gjennomførte kommunestyret en strategikonferanse 25. august. Konferansen var en 

heldagssamling som en forberedelse av arbeidet med budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 

Referatsaker og interpellasjoner kommer i tillegg til behandlede saker. Det har i 2. tertial vært 6 

interpellasjoner i kommunestyret. Interpellasjoner: 

• Interpellasjon fra Senterpartiet – Redegjørelse for betaling av advokatutgifter i sak om 

grinder på Myglestøl 

• Interpellasjon fra Høyre- Evaluering av Lister PPT 

• Interpellasjon fra FrP – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og boforhold i Lyngdal 

kommune for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Interpellasjon fra Arbeiderpartiet – Plan om utvidelse av kjøkkenet ved Byremo 

omsorgssenter 

• Interpellasjon fra Arbeiderpartiet – Endring av tilbud og matombringing fra kjøkken på 

Byremo omsorgssenter 

• Interpellasjon fra FrP – Oversikt over styreverv/losjer for folkevalgte 

 

Status for oppfølging av kommunestyrevedtak i 2. tertial: 

Sak Vedtak Oppfølging 

PS 19/2021: 
Høringsforslag til 
kommuneplanens 
samfunnsdel for 
2022-2033 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2022-2033 
legges til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker i 
henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14.  
 
Vedtatte endringer i overordnet arealstrategi i Planutvalget 
29.04.21, innarbeides. 

Kommuneplanen 
kommer til endelig 
behandling i 
kommunestyret 
høsten 2021 

PS 20/2021: 
Sørlandsbadet IKS – 

Ny selskapsavtale for Sørlandsbadet IKS vedtas med følgende 
endring fra gjeldende avtale: 

Selskapsavtale 
oppdatert med 
vedtatte endringer. 
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endring av 
selskapsavtalen 

I punkt 2 i selskapsavtale endres navn på eier fra Vest-Agder 
Fylkeskommune til Agder Fylkeskommune. 

PS 21/2021: 
Behandling av 
planprogram for 
detlasjreguleringspla
n for fritidsboliger 
Lundegård, gnr 14 
bnr 11 plan ID 
202006 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes 
fremlagte planprogram angående detaljreguleringsplan for 
fritidsboliger Lundegård, gnr 14 bnr 11, planID 202006 med 
følgende justeringer:  
-Krav om utredning ift naturmangfold og landskapsanalyse  
-I punkt om metodikk tilføyes det at Miljødirektorates 
veileder M-1324/2019 konsekvensutredninger: anerkjent 
metodikk og databaser for innlegging av data, utgitt 
23.04.2019 samt nylig lanserte veileder om 
konsekvensutredning for klima og miljø skal benyttes.  
-I planbeskrivelsen skal det redegjøres for flom, 
overvannshåndtering og mulighet for marin leire. Det må 
videre belyses og vurderes eventuelle konsekvenser for 
sjøfarende og andre brukere av farvannet. 

Følges videre opp i 
arbeidet med ny 
reguleringsplan 

PS 22/2021: 
Retningslinjer for 
overtagelse av privat 
vei til kommunalt 
eierskap/vedlikehold 
og 
nedlegging/tilbakefø
ring av kommunal 
vei 

Kommunestyret vedtar retningslinjer slik det framgår av 
saksutredningen som skal gjelde ved henholdsvis opptak av 
privat vei og nedlegging av kommunal vei, men med følgende 
endringer som legges inn i retningslinjer for nedleggelse av 
kommunal vei: Ved nedleggelse stilles det krav om 
opprustning av veistandarden før nedleggelsen, slik at 
fremkommeligheten for bil kan forbli fremkommelig. 
Grunneier kan fremme ønske om å overta grunn under vei 
gjennom dialog med kommunen og et evt jordskifte.  
 
Pkt. 5 i Retningslinjer for opptak av privat vei til kommunal 
drift og vedlikehold endres til følgende: Nye veier i (regulert 
felt) skal være asfaltert to ganger med minimum 6 cm asfalt, 
og ha den minste veibredde på 5 m, ha skuldre på hver side 
på minimum 0,5 meter og grøfter på hver side på minimum 
1,5meter. Dersom veibredde i vedtatt reguleringsplan avviker 
fra retningslinjene på dette punktet, gjelder vedtatt 
veibredde i stadfestet plan. 

Retningslinjer 
oppdateres i 
henhold til vedtak 

PS 23/2021: 
Hovedmål Byremo 
barneskule 

I samsvar med den rådgjevande målrøystinga vedtar 
kommunestyret å halda fast på nynorsk som hovudmål ved 
Byremo barneskule. 

Ingen videre 
oppfølging 

PS 24/2021: 
Justering av 
investeringer fra 
2020 

1.Investeringer for 2021 reduseres med kr 2,4 mill inkl mva 
2.Bruk av lån reduseres tilsvarende 

Regnskapet for 
2020 oppdateres 

PS 25/2021: Kjøp av 
grunn i tilknytning til 
Barnas Anne Cath 
Vestly-museum 

Lyngdal kommune vedtar å forberede kjøp av følgende 
arealer:  
• Kjøp av deler av g.b.nr 170/141 fra KVS Lyngdal 
(Indremisjonsforbundet) ca 42,5 mål  
• Kjøp av teig 3 (g.b.nr 170/300) fra Kristian Kvavik ca 21,6 
mål  
• Kjøp av teig 4 (gbnr 170/301) fra Kristian Kvavik ca 6,7 mil  

Ny sak til 
kommunestyret i 
juni, jfr sak 
34/2021 
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• Kjøp av del av g.b.nr 171/1 fra KVS Lyngdal 
(Indremisjonsforbundet) ca 7-8 mål  
• Kjøp av ca 1 mål av 170/303 til parkering ved Lyngtua 
barnehage.  
 
Ordfører får fullmakt til å gjennomføre kjøp på Kr 6 mill for 
tomt knyttet til museet. Verdien på tomtene skal belastes 
prosjektet Barnas Anne-Cath. Vestly-museum og gjelder 
museets tomt. Før bevilgning på 7,5 mill til et prosjekt 
utenom museumsprosjektet til kjøp av grunn, skal det legges 
frem ny sak for formannskapet / kommunestyret. I saken må 
det da foreligge følgende:  
Forslag til festeavtale på tomta, garanti for avtalen, 
investeringsbudsjett for prosjektet, samt kalkyler for 
prosjektet. Det forutsettes også at det ikke tas utbytte av 
selskapet før gjeld til Lyngdal kommune er nedbetalt. 

PS 26/2021: 
Opprettelse av 
Listerhavnene IKS 

1.Kommunestyret vedtar å opprette Listerhavnene IKS som et 
felles havnedriftsselskap for Lyngdal havn, Kvinesdal havn, 
Flekkefjord havn og Farsund havn på vegne av 
eierkommunene.  
2.IKS’et skal omfatte både den offentlige havne- og 
farvannsforvaltningen og den forretningsmessige havnedrift 
og havneutvikling.  
3.Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 
kommunedirektørene fra hver kommune for å utarbeide 
selskapsavtalen for IKS’et. Kommunedirektørene får også 
fullmakt til å lage en hensiktsmessig tidsplan i fellesskap og 
sørge for at nødvendige saker kommer opp til 
kommunestyrets behandling.  
4.Dersom ikke alle de fire kommunene ønsker å delta i felles 
IKS, bes kommunedirektøren legge fram en sak om mulig IKS 
mellom de kommunene som er interessert. 

Arbeides med ny 
sak om IKS 
sammen med 
Farsund kommune. 
Fra 01.01.2022. 
Kvinesdal og 
Flekkefjord har 
vedtatt å ikke være 
med. 

PS 27/2021: Søknad 
om midlertidig fritak 
fra politiske verv – 
The Wergeland Aas, 
Sp. 

Thea Wergeland Aas, Sp innvilges midlertidig fritak for 
følgende politiske verv i perioden 01.08.21- 31.05.22:  
2. varamedlem til kommunestyret  
1. varamedlem Lister Friluftsråd  
1. varamedlem i Utvalg for barn og oppvekst.  
 
Som nytt 1. varamedlem til Lister Friluftsråd for perioden 
01.08.21-31.05.22 velges:  
Siv-Terese Omland, SP.  
Varamedlemmer for SP til Utvalg barn og oppvekst blir som 
følger for perioden 01.08.21-31.05.22:  
1.vara Siv Terese Omland.  
2.vara Georg Smedsland.  
3. Vara Elin Kvelland.  
Varamedlemmer i Kommunestyret får automatisk opprykk på 
rekkefølge. 

Søker og nye 
varamedlemmer 
informert om 
vedtaket. 
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PS 29/2021: 
Optimalisering av 
kommunale bygg i 
Lyngdal Nord 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre følgende 
tiltak i forbindelse med optimalisering av kommunal 
bygningsmasse i Lyngdal Nord:  
 
Pkt. 1: Selge helsehuset på Konsmo på det åpne markedet om 
tilstrekkelig pris for bygningsmassen oppnås. Det lages en 
verditaksttakst eller det settes en minstepris av 
formannskapet i samråd med administrasjonen. Om budene 
er lavere enn pris satt av formannskapet, må salget avgjøres 
av formannskapet. De 4 leilighetene følger med salget. 
Tilskudd som er mottatt fra Husbanken tilbakebetales, hvor 
mye dette beløper seg til tas med i saken til formannskapet 
ang minstepris for salg. Kontorpersonalet og 
fysioterapitjenesten flyttes til kommunehuset. 
Frivilligsentralen flyttes til Konsmo dagsenter og sambruker 
fellesarealene med de som bor i serviceboligene. Anslag på 
kostnadene for dette fremlegges for formannskapet når sak 
om minste salgspris behandles. Hudlege som er lokalisert ved 
Helsehuset på Konsmo gis tilbud om nytt kontor ved det 
gamle kommunehuset på Konsmo, men administrasjonen 
vurderer også i samråd med hudlegen muligheten til at denne 
lokaliseres ved Konsmo legekontor/helsestasjon.  
 
Pkt. 2: Spørsmålet om evt salg av de resterende 9 
flyktningeboliger i Lyngdal Nord, utsettes til etter at 
kommunestyret har behandlet spørsmålet om fremtidig 
lokasjon av Byremo læringssenter.  
 
Pkt. 3: Selge bankbygget på Konsmo og kommunehuset på 
Byremo på det åpne markedet om tilstrekkelig pris for 
bygningsmassen oppnås. Det lages en verditaksttakst eller 
det settes en minstepris av formannskapet i samråd med 
adm. Om budene er lavere enn pris satt av formannskapet, 
må salget avgjøres av formannskapet. Leietakere må ved salg 
selv forhandle om videre leie av lokalene med ny eier. 
Leietakere skal varsles om oppsigelse av leieavtale med de 
frister som gjelder for dette. 

Det er inngått 
avtale med megler 
om verdivurdering. 
Formannskapet 
skal godkjenne 
denne 
verdivurderingen 
før bygningene 
legges ut for salg 
 
Administrasjonen 
gjennomfører 
nødvendige 
flyttinger i tråd 
med vedtaket. 
 
Pkt 2: 
Kommunestyret får 
sak framlagt etter 
at framtidig 
lokasjon for 
Byremo 
læringssenter er 
behandlet i 
kommunestyret 14. 
oktober. 

PS 30/2021: 
Utredning av 
forprosjekt for ny vei 
havn og G/S 
Svenevik 

Det utredes et forprosjekt for kun forbedret adkomst til 
havna. Investeringsutvalget legger frem en sak til 
kommunestyrets behandling etter nytt reglement for 
investeringsprosjekter, der finansieringen i hovedsak taes fra 
Havnekassa. For å få oversikt over kostnadene ved å legge 
nytt ledningsnett til Svenevik bør dette utredes. Det bør også 
utredes et alternativ ved å anlegge G/S samtidig med nytt 
ledningsnett. Plan legges fram i 2021 

Plan under 
utredning 

PS 31/2021: Pliktig 
årsberetning, 
årsmelding og 

1) Pliktig årsberetning, årsmelding og regnskap for 2020 
godkjennes.  
2) Udekket beløp investering kr 9 518 680,- finansieres med 
ubrukte lånemidler. 

Regnskapet for 
2020 oppdateres 
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regnskap 2020, 
Lyngdal kommune 

PS 32/2021: 
Tertialrapport 1. 
tertial 2021 

1) Kommunestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
 
2) Kommunestyret tar rapport om finans- og 
gjeldsforvaltningen til orientering jfr kapittel om 
finansinntekter- og utgifter.  
 
3) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt drift for 
2021:  
* Rammetilskuddet øker med kr 16,764 mill  
* Skatteinntektene øker med kr 4,514 mill  
* Utbytte reduseres med kr 300 000,-  
* Sum Bevilgninger drift øker med kr 20,702 mill: -Skole 1.-7 
trinn øker med 800 000,- -Forebygging og livsmestring 
reduserer med 1 mill -Hjemmetjenesten øker med 3 mill -
Institusjon reduserer med 4 mill -Servicesenter helse og 
velferd øker med 3 mill -Fellestjenester øker med 18,9 mill  
* Overføring til investering og bruk av bundne fond øker med 
1,345 mill.  
* Bruk av disposisjonsfond reduseres med kr 276 000,-  
 
4) Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt 
investering:  
* Sum investeringsutgift øker 1,748 mill  Bruk av lån 
reduseres med kr 3,716 mill  
* Tilskudd fra andre og kompensasjon mva økes med 1,018 
mill.  
* Overføring fra drift økes med 1,345 mill  
* Bruk av bundne fond økes med 3,101 mill.  
 
5) Bruk av ekstraordinært premiefond tas ut over 7 år – fra og 
med år 2021.  
 
6) Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre de tekniske 
budsjettendringene som er nødvendig som følge av 
innsparingstiltak og omorganisering. Kommunedirektøren får 
også fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet mellom 
virksomhetene hjemmetjenester og institusjon. 

Vedtaket følges 
løpende opp med 
justeringer i 
budsjettet for 2021 
og ny rapport for 2. 
tertial 

PS 33/2021: Tilbud 
om kjøp av festet 
areal på Romskogen, 
gnr 155/64 

Lyngdal kommune aksepterer tilbudet fra Steffen Fidjeland på 
82 kr/m² og avregnes etter oppmåling er gjennomført. 
Kjøpesum er anslått til kr 1,6 mill. Kjøpet finansieres med økt 
låneopptak. 

Kjøpet 
gjennomføres i 
2021 
 

PS 34/2021: 
Tomtefesteavtale for 
utleie av grunn til 
Forundringsparken 
A/S 

Festeavtale av 10.06.21 for tomt mellom Forundringsparken 
AS og Lyngdal kommune vedtas. Lyngdal kommune vedtar å 
kjøpe følgende arealer: 
* Kjøp av deler av g.b.nr 170/141 fra KVS Lyngdal 
(Indremisjonsforbundet) ca 42,5 mål  

Kjøp gjennomføres 
og vedtatte avtaler 
sluttføres 
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* Kjøp av teig 3 (g.b.nr 170/300) fra Kristian Kvavik ca 21,6 
mål  
* Kjøp av teig 4 (gbnr 170/301) fra Kristian Kvavik ca 6,7 mil  
* Kjøp av del av g.b.nr 171/1 fra KVS Lyngdal 
(Indremisjonsforbundet) ca 7-8 mål  
* Kjøp av ca 1 mål av 170/303 til parkering ved Lyngtua 
barnehage.  
 
Ordfører får fullmakt til å gjennomføre kjøpene. Kr 6 mill av 
verdien på tomtene skal belastes prosjektet Barnas Anne-
Cath. Vestly-museum og gjelder museets tomt. Det bevilges 
kr 7,5 mill til et prosjekt utenom museumsprosjektet til kjøp 
av grunn. Investeringen finansieres med økt låneopptak på kr 
7,5 mill. Utgifter til rente og avdrag finansieres med 
leieinntekter fra utleie av tomten. 

PS 35/2021: Forslag 
til avtale om 
virksomhetsoverdrag
else fra Lyngdal 
legesenter til Lyngdal 
kommune 

Lyngdal kommune overtar driften av Lyngdal legekontor slik 
som avtalen er framlagt. Nye individuelle legeavtaler 
forhandles fram basert på modell 2. Kommunedirektøren 
delegeres fullmakt til å forhandle/inngå eller sluttføre de 
avtaler som er nødvendig for drift av legekontoret.  
Avtalen vedtas under følgende forutsetning:  
1. leigeavtale for bygget legges frem og godtas av 
formannskapet  
2. Pris for inventar og utstyr godtas av formannskapet 3. 
Kommunen bør se på mulighetene for nye 0 hjemler 

Forhandlinger 
sluttføres høsten 
2021 og avtaler om 
leie av bygg og kjøp 
inventar utstyr 
godkjennes av 
formannskapet 

PS 36/2021: Søknad 
fra Lyngdal 
kommune om 
opptak i Sunne 
kommuner – WHOs 
norske nettverk 

Lyngdal kommune gir tilslutning til nettverkets målsetninger 
og forutsetninger, og søker om medlemskap i nettverket 
Sunne kommuner – WHO’s norske nettverk fra og med 2021. 
Formålet er å styrke og videreutvikle lokalt helsefremmende 
arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Som 
politisk kontaktperson utnevnes Roger Abusland, H. Som 
administrativ kontaktperson utnevnes folkehelsekoordinator. 
Medlemsavgiften dekkes innenfor plan- og næring. 

Søke om 
medlemskap 

PS 37/2021: 
Vedtekter Lyngdal 
ungdomsråd 

1.Formål og mandat 
* Lyngdal ungdomsråd er et rådgivende organ for saker som 
gjelder eller har konsekvenser for ungdom.  Gjennom 
ungdomsrådet skal ungdommen kunne påvirke politiske saker 
og øke ungdommens samfunnsengasjement. 
* Medlemmer i ungdomsrådet skal få opplæring og erfaring i 
demokratiske prosesser. 
* Lyngdal ungdomsråd skal være partipolitisk uavhengig.  
 
2.Valg og sammensetning  
*Lyngdal ungdomsråd skal bestå av 17 ungdommer i alderen 
12-19 år.  
* Medlemmer velges for et skoleår av gangen.  
* De faste medlemmene i ungdomsrådet skal baseres på 
følgende sammensetning:  
* Leder av elevrådet ved hver skole.  

Følges løpende opp 
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* Leder og nestleder fra elevrådene ved Byremo 
ungdomsskole og Lyngdal ungdomsskole.  
* Leder og nestleder fra elevrådet ved Lyngdal kristne 
grunnskole samt elevrådsrepresentanten for 7. trinn. o En 
elev fra hver av de videregående skolene: KVS, Byremo vgs, 
Eilert Sundt vgs avdeling Lyngdal og Eilert Sundt vgs avdeling 
Farsund. Elevene skal være bosatt i Lyngdal kommune  
 
3.Om ungdomsrådet  
* Ungdomsrådet velger selv leder.  
* To representanter fra ungdomsrådet har møte- og talerett i 
kommunestyret og utvalg for barn og oppvekst.  
* Representant for ungdomsrådet kan i saker som gjelder 
ungdom be møteleder om å få fremme forslag når de møter i 
kommunestyret.  
* Ungdomsrådet kan selv ta opp sakser som de ønsker skal bli 
vurdert av administrasjonen og fremmet til politisk 
behandling.  
* Ungdomsrådet skal jobbe for god informasjonsflyt mellom 
skolens elevråd og ungdomsrådet. 4.Økonomi  
* Ungdomsrådet forvalter egne tiltaksmidler som fastsettes i 
kommunestyrets budsjettvedtak. Disse midlene kan både 
benyttes til egne arrangement/aktiviteter og tiltak for barn og 
unge.  
* Medlemmer i Lyngdal ungdomsråd får godtgjørelse i tråd 
med "Reglement for folkevalgte - saksbehandling og 
møtegodtgjørelse". 5.Vedtektsendring  
* Endringer av vedtekter skal gjøres av kommunestyret. 

 

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner 2. tertial 
 

Tilsyn fra statlige tilsynsetater 

Det er ikke gjennomført tilsyn fra Statlige tilsynsmyndigheter i 2. tertial. 

Følgende tilsyn er varslet i 3. tertial: 

2. september: Byremo omsorgssenter, Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon. 

Tilsynsetat er Statens helsetilsyn 

9. september: Landbruk, Tilskuddsforvaltning produksjons- og avløsertilskudd. Tilsynsetat er 

Statsforvalteren i Agder. 

23. november: Beredskapsøvelse innen Samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynsetat er 

Statsforvalteren i Agder 

Tilsynskalender er tilgjengelig på: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/ 
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Forvaltningsrevisjon utført av Kommunerevisjonen Vest: 

Forenklet etterlevelseskontroll – offentlige anskaffelser 

Område valgt for kontroll. 

Revisor har kontrollert Lyngdal kommunes etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser, 

nærmere bestemt om:  

• Anskaffelsen er basert på konkurranse.  

• Det er foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi før kunngjøring.  

• Anskaffelsen er kunngjort i henhold til bestemmelser i forskrift.  

• Det er ført anskaffelsesprotokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. 

 

Negativ konklusjon. 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og på grunn av betydningen av forholdene 

beskrevet i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» i vår uttalelse, mener vi at Lyngdal kommune 

ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene om offentlige anskaffelser i lov og forskrift.  

Grunnlag for negativ konklusjon. 

Revisor har kontrollert 7 anskaffelser over kr 100 000 og finner at ingen av anskaffelsene er 

gjennomført i samsvar med lov og forskrift:  

• I fire av de undersøkte anskaffelsene er det ikke gjennomført konkurranse.  

• Ved fem av anskaffelsene er det ikke kunngjort forskriftsmessig på Doffin/Ted eller sendt ut 

forespørsel om tilbud direkte til leverandører.  

• Det er ikke fremlagt dokumentasjon av en gjennomført forsvarlig verdivurdering for noen av 

anskaffelsene.  

• For fem av anskaffelsene er det ikke dokumentert utarbeidet anskaffelsesprotokoll   

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 6. september. Kontrollutvalget vil da gi tilbakemelding 

til Kommunedirektøren når det gjelder det som er framkommet i rapporten.  
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Prosjektnavn (alle beløp uten mva) 

Regnskap 

u/ mva 

31.08.21

Regulert 

Budsjett 

u/mva 2021

Prognose 

31.12.21

Justering 

2.tertial

Overføres 

2022 Merknad / Kommentar / Status

Nytt helsehus 9 420 362 0   0 Kommer egen sak på denne.

G/s-veg Vemestad-Kvås skole 2 771 359 0   0 Kommer egen sak på denne.

Anne-Cath. Vestly-museum 9 033 015 22 151 068 22 151 068 0 0 Pågår, sluttstilles 2022.

Varslingsanlegg skole 0 2 000 000 0 -2 000 000 2 000 000 Prosjektet overføres til 2022

Salg av industritomter 337 720 0 0 0 0 Her vil det sendes ut fakturaer i høst som vil dekke utgiftene.

Lokaler habilitering, psykisk helse og rus 0 4 500 000 500 000 -4 000 000 4 000 000 Pågår, arbeider med forprosjektet. 

Oppgradering Alleén 16 1 353 994 1 800 000 1 800 000 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021.

Utredning Hogganstien/Svennvik/ny vei havn 107 242 500 000 500 000 0 0 Forprosjekt under utarbeidelse

Sentrumsutvikling 0 500 000 500 000 0 0 Pågår

Kommuneplan 2021-2030 0 1 500 000 1 500 000 0 0 Pågår

Reguleringsplan Hausvik industriområde 0 250 000 250 000 0 0 Pågår

Vei og bro Akersmyr 15 200 1 200 000 1 200 000 0 0 Pågår. Gjelder prosjektering, hovedprosjektet kommer i 2022.

Rekkefølgekrav Lensmannsbakken 0 160 000 160 000 0 0 Venter på avtale fra selger

Kjøp av festet areal på Romskogen 0 1 600 000 1 600 000 0 0 Forventer oppgjør høst 2021

Arealkjøp tilknyttet forundringsparken 0 7 500 000 7 500 000 0 0 Under arbeid

Tomter/arealer/parseller 62 795 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Lønnskostnader investering til fordeling 449 967 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Kjøp og salg eiendom - til fordeling 285 628 0 0 0 0 Fordeles ved årsslutt

Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim bil-kirka) 0 200 000 200 000 0 0 Ikke påbegynt

Audnedalspakka 4 824 890 42 388 952 42 388 952 0 0

Varslet merforbruk på Konsmo og Byremo skole, investeringsutvalget 

omfordeler fra andre prosjekt i "pakken"

Ekstra vedlikehold i 2020 114 612 114 612 114 612 0 0 Ferdig

Isbane i Lyngdal sentrum 329 960 329 960 329 960 0 0 Ferdig

Utskifting av gatelys 48 054 1 087 492 1 087 492 0 0 Pågår

Ny båt til Skjærgårdsparken 1 200 000 1 900 000 1 200 000 -700 000 0 Deler av båten må på selvkost, derfor kan prosjektet settes ned.

Rehabilitering av rådhuset 269 130 446 754 446 754 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021

Brannalarm kommunale bygg 490 400 490 400 0 0 Pågår

Nybygg lager Dyrskuplassen 221 653 221 653 0 0 Pågår, ferdigstilles 2021

Områdelekeplasser 320 000 320 000 0 0 Pågår

Opparbeidelse av området Lyng 516 480 298 900 516 480 217 580 0 Ferdig

Bringsjordneset bro 508 113 5 554 346 5 554 346 0 0 Pågår. Ferdig prosjektert og kan gå ut på anbud. Bygging tidligst 2022.

Egenes bro 1 000 000 1 000 000 0 0 Pågår, ikke ferdig prosjektert

Grøvan Bro 400 000 0 -400 000 0 Utgår, brua skal benyttes til bygging av E-39

Tiltak trafikksikkerhetsplan 300 000 550 000 250 000 0 Pågår, økning finansiers av fond

Utbedring av brannavvik 250 000 250 000 0 0 Pågår

Rassikring Hamran 401 652 400 000 400 000 0 0 Ferdig

Svømmehall BUS - opprustning fasader 76 606 133 970 133 970 0 0 Pågår

BUS - felles opprustning 378 074 800 000 800 000 0 0 Pågår

Uteområde Konsmo Barnehage 48 800 48 800 0 0 Pågår

Ramme - vann 2 448 581 12 225 680 12 225 680 0 0 Pågår.

Ramme - avløp 6 832 852 33 272 408 10 000 000 -23 272 408 23 272 408 Pågår, forventes mindreforbruk da byggestart renseanlegget ikke blir i 2021

IKT tiltak 487 216 2 400 000 2 400 000 0 0 Pågår. De største investeringene kommer nå i høst.

Velferdsteknologi 0 300 000 300 000 0 0 Pågår

Handlingsplan IKT, 1-7 klasse 1 913 789 2 400 000 2 400 000 0 0 Pågår

Formidlingslån - gebyr 13 986 0 0 0 OK, går opp imot mottatte avdrag formidlingslån

Bil - servicesenter helse og velferd 350 748 350 000 350 000 0 0 Ferdig

0 0 0

Nye forslag investeringer: 0 0

Nytt kalkdosereranlegg i Spillingsvassdraget 0 1 500 000 1 500 000 0 Finansieres med midler fra Statsforvalteren 

0 0 0

Inngående mva totalt alle prosjekter 6 183 636 13 516 809 12 192 204 -1 324 605

 0 0 0

50 735 659 164 811 804 135 082 371 -29 729 433 29 272 40872



 

 Arkivreferanse: 2020/2679-60 
 Arkivkode: 201807/62/43/L13 
 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 20.09.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

28.09.2021 63/2021 

Kommunestyret 14.10.2021 48/2021 

 

Sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 
43 m.fl. – Svennevik planID 201807 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik planID 

201807 med følgende endringer i bestemmelsene: 
 Tilføying i bestemmelse § 13bokstav b «tiltaket krever/forutsetter tillates etter havne- og 

farvannsloven» 
 I bestemmelse § 6.2 bokstav b økes tillatt størrelse på bod fra 6 m2 til 8 m2.  
 Tilføying bestemmelse § 6 og 14: Tas inn bestemmelse som sikrer at det ved tiltak i sjø må gjøres 

avbøtende tiltak mot forurensning, avfall og skadelige utslipp. 
 

2. Deler av gjeldende reguleringsplan for boliger Neset Svennevik med planID 199902 vedtatt 11.11.99 
som blir berørt av ny plan oppheves. 

 
 
 
 
Utvalg for miljø plan og teknisks behandling av sak 63/2021 i møte den 28.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

SAKSFRAMLEGG
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3. Forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik planID 
201807 med følgende endringer i bestemmelsene: 

 Tilføying i bestemmelse § 13bokstav b «tiltaket krever/forutsetter tillates etter havne- og 
farvannsloven» 

 I bestemmelse § 6.2 bokstav b økes tillatt størrelse på bod fra 6 m2 til 8 m2.  

 Tilføying bestemmelse § 6 og 14: Tas inn bestemmelse som sikrer at det ved tiltak i sjø må gjøres 
avbøtende tiltak mot forurensning, avfall og skadelige utslipp. 

 

4. Deler av gjeldende reguleringsplan for boliger Neset Svennevik med planID 199902 vedtatt 11.11.99 
som blir berørt av ny plan oppheves. 

 

 

 

 
Utvalg for miljø plan og teknisks Behandling 28.09.2021: 
Bernt Mushom, H, ba om vurdering av sin habilitet i saken. Representanten redegjorde for grunnene.  
Bernt Mushom, H, fratrådte deretter møtet og varamedlem Arnfinn Havås, H, tiltrådte møtet. Børge 
Sundnes, KrF, tiltrådte som leder av møtet. 
Bernt Mushom, H, ble enstemmig erklært inhabil i saken ihht. Forvaltningsloven § 6, 1.ledd. 
  
Kai ingebretsen, FrP, ba om vurdering av sin habilitet i saken. Representanten redegjorde for grunnene.  
Kai ingebretsen, FrP,  fratrådte deretter møtet. 
Kai ingebretsen, FrP, ble enstemmig erklært habil i saken ihht. Forvaltningsloven § 6, 2.ledd, og tiltrådte 
møtet. 
  
Kai Ingebretsen, FrP, fremmet følgende forslag: 
Tomt «30» avsettes ikke som parkering(for offentlig badeplass/brygge) men at parkeringen opprettholdes 
der den var opprinnelig tegnet inn i første planforslag. 
  
Avstemming: 
Det ble først stemt over forslag fra Kai Ingebretsen, FrP. Forslaget falt med 2 (Karsten Fidjeland, Sp og Kai 
Ingebretsen, FrP) mot 5 stemmer. 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens anbefaling. 
Kommunedirektørens anbefaling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme ( Arnfinn Havås). . 
 
Utvalg for miljø plan og teknisks Vedtak 28.09.2021: 
  
1.Forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik planID 
201807 med følgende endringer i bestemmelsene: 
Tilføying i bestemmelse § 13bokstav b «tiltaket krever/forutsetter tillates etter havne- og 
farvannsloven» 
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I bestemmelse § 6.2 bokstav b økes tillatt størrelse på bod fra 6 m2 til 8 m2.  
Tilføying bestemmelse § 6 og 14: Tas inn bestemmelse som sikrer at det ved tiltak i sjø må gjøres 
avbøtende tiltak mot forurensning, avfall og skadelige utslipp. 
  
2.Deler av gjeldende reguleringsplan for boliger Neset Svennevik med planID 199902 vedtatt 11.11.99 
som blir berørt av ny plan oppheves. 
  
  
 
 

 

 
Bakgrunn for saken: 
KIKonsult AS fremmer planforslaget på vegne av Arne Pettersen/AP Bygg AS 
 
 
 
Planområdets beliggenhet   
Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svennevik, ca. 5 km fra Alleen sentrum. Samlet planareal 
utgjør ca. 6,3 daa og består utelukkende av tidligere regulert område. Området er en del av et større 
boligområde, som i hovedsak er bebygd med boliger og tilhørende naust og småbåthavn i nærheten. 
Innenfor planområde er det 3 boligtomter hvorav 1 er bebygd og 2 er ubebygde. Mellom boliger og 
båtplasser er det langs sjøen noen grønne arealer. 
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Oversiktskart flyfoto. Rød ring angir omtrentlig planområdet. 
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Flyfoto over Neset, Svennevik 
 
 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 
Det er utført diverse tiltak i området som ikke er iht. gjeldende plan. Hensikten med omreguleringen er 
å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i området samt tilrettelegging for 
allmenheten  
Mer konkret foreslås blant annet justeringer mellom formålsgrenser og byggegrenser for å imøtekomme 
dette. Eksisterende badebrygge foreslås hjemlet i plan, og nytt område for nærmiljøanlegg foreslås 
regulert på land i tilknytning til badebrygge. Område i sjø som er tilknyttet eksisterende brygge innenfor 
f_BBS6 foreslås regulert til småbåthavn for inntil 10 båtplasser. Videre foreslås justering av 
bestemmelser og byggegrense for tomt 2 og 3. 
 
Forhold til overordnete planer 
Område er regulert og er i gjeldende kommuneplan gitt hensynsone H910, hvor det er angitt at 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde». 
 
Gjeldende reguleringsplan   
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Gjeldende reguleringsplan fra 1999 planID 199902 viser boligbebyggelse (F1a), småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag (F6a), og friområde (F4a). 
 
Tilgrensede plan/pågående planarbeid  
Planområdet grenser til pågående planprosess for Svenneviksbukta planID 200702 
 
Tidligere behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for miljø, plan og drift den 25.09.19 sak 74/19 
Hovedutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter 
noen endringer i planforslaget. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.09.20-29.10.20. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 
uttalelse. Det kom inn totalt 11 uttalelser 
 
Planforslaget var til 2 gangs behandling i utvalg for miljø, plan og teknisk den 16.02.21. På bakgrunn av 
innkomne innspill ble det vedtatt noen endringer i planforslaget  
 

 Regulert bom flyttes nord for tomt BFS2,   
 Område GF4 utvides. Areal regulert til boligformål på 62/43 endres til friområde og inngår i 

områdde GF4. Regulert støttemur her fjernes.  
 Felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS til å også omfatte 2 båtplasser i 

sjøområder.    
 Bestemmelse § 13: Badeområdet skal være tilgjengelige for alle. Det foreslås å fjerne siste del av 

1 setning – dvs ordene «for beboere i området»  
 Bestemmelse § 9 plassering av bommen endres iht endret plassering av bom  
 Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser  
 Det stilles krav om at det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading 

og båttrafikk.   
 Rekkefølgekrav: Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA 

tilrettelegges for rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte 
området innenfor formålet.  

 Nye bestemmelser 4.3 BFS2: a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-
mannsbolig. Bebyggelsen kan oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m 
målt fra ferdig gulv 1. etasje.  b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote 
+16,5. Høyeste gesims på boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  c) Maksimal 
utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 parkeringsplasser 
per enhet, men disse kan etableres innendørs.  Plandokumentene kvalitetssikres, slik at det er 
samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 

 
Vedtatte endringer krever nytt offentlig ettersyn og høring. Planforslaget var ute på nytt offentlig 
ettersyn og høring i perioden 15.06.21-15.08.21. 
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Høringsuttalelser: 
Til nytt offentlig ettersyn og høring kom det inn 5 uttalelser, hvorav 1 uttalelse er fra nabo/grunneier 
innenfor planområdet og resterende fra offentlige instanser. Den 13.09.21 mottok kommunen en 
henvendelse fra eier av 62/13.  
 
Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak.  
 
 
 

 
Forslag til plankart.  

 
 
 
Vurdering: 
Innkomne merknader 
Kommunedirektørens vurdering av innkomne uttalelser fremgår av kommentarene under. 
Merknader som kom inn innen høringsfristen er oversendt forslagsstiller, som har gitt tilbakemelding 
om at de ikke har noen kommentarer til innkomne merknader. 
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Uttalelse fra Statsforvalteren i Agder, 23.08.21 
Statsforvalteren har vurdert planforslaget opp mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser vi er 
satt til å ivareta, og har ut fra dette ingen større merknader til vedlagte planforslag.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Uttalelse fra Agder fylkeskommune, 24.06.21 
Fylkeskommunedirektøren vurderer det som positivt at planforslaget bringer reguleringsplanen i 
overensstemmelse med etablerte tiltak i området. Tilretteleggingen for nærmiljøanlegg på land er også 
positivt. Vi viser i øvrig til innspill fra statsforvalteren om å kvalitetssikre bestemmelsene.   
  
Utover dette har fylkeskommunedirektøren ingen merknader til planforslaget 
 
Kommunedirektørens kommentar: innspillet tas til etterretning. 
  
Kystverket, 05.07.21 
Planområdet består av arealer på land og i sjø, og ligger i kort avstand fra bileden i Rosfjorden. 
Sjøarealene er vist med arealformålene småbåthavn, friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone og badeområde.  
 
Kystverket har tidligere påpekt at det er uheldig å legge til rette for aktiviteter som bading tett på 
båtplasser. Vi registrerer at kommunen svarer at dette er en eksisterende badeplass og at det er 
begrenset båttrafikk i området. For å ivareta sikkerheten til de badende er det nå lagt inn krav om 
etablering av badebøyer eller lignende for å skille mellom badende og båttrafikk, jf. planbestemmelsene 
§ 13 b.  
 
Vi gjør oppmerksom på at etablering av «badebøyer» (spesialbøyer) ikke kan finne sted uten tillatelse 
fra Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 10. Slik bestemmelsen er formulert kan det forstås slik at 
spesialbøyer kan etableres uten ytterligere avklaringer. Vi anmoder derfor, i denne konkrete saken, at 
bestemmelsen omformuleres slik at søknadsplikt etter havne- og farvannsloven fremkommer, 
alternativt at kravet om «badebøyer» utgår.  
 
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven § 14. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.  
 
Kommunedirektørens kommentar: I tråd med innspill anbefales at det i bestemmelse § 13b tilføyes 
«tiltaket krever/forutsetter tillates etter havne- og farvannsloven» 
 
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet, 13.08.21 
Det er registrert ålegrasforekomster i området. Videre kan det utøves et generelt yrkes- og fritidsfiskere 
i farvannet. For nærmere informasjon, se eventuelt Fiskeridirektoratets kartverktøy: 
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https://portal.fiskeridir.no/plan  Dersom man videre skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt 
sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig grad foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, 
mudring, utfylling og utslipp i sjø.  
  
Undervannsvegetasjon, egg, larver og tidlige stadier av fisk og skalldyr og fisk og skalldyr som gyter, 
beiter og lever i grunne sjøområder vil kunne være svært følsomme ovenfor støy, trykkbølger, 
partikkelspredning, utslipp, oppvirvlet masse og forurensning, og det er viktig at de tilbys best mulig 
miljøforhold og livsbetingelser.  
  
Ved tiltak i sjø, eller med virkning til sjø, forutsetter vi generelt avbøtende tiltak mot forurensing, avfall 
og skadelige utslipp, og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. Dette gjelder også for denne 
plansaken. Det vil her særlig gjelde småbåtanlegg og småbåthavn, jf. §§ 6 og 14 i bestemmelsene. Vi kan 
her vise til f.eks. at COWI i 2017 utarbeidet en rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet, «Miljøvennlige 
småbåthavner»1 Fagrapport Miljødirektoratets referanse M-1048, utgitt 14.5.2018), og til «Helhetlig 
planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus»2(CIENS-rapport 2-2011)  
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er registrert ålegrasforekomst i Svenneviksbukta. Kan ikke se at 
det er registrert ålegrasforekomst innenfor dette planområde. Det er viktig med avbøtende tiltak mot 
forurensning, avfall og skadelige utslipp ved tiltak i sjø. Det anbefales at det i bestemmelse § 6 
småbåtanlegg og § 14 småbåthavn tas inn en bestemmelse som sikrer dette. 
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Kilde Fiskeridirektoratet  https://portal.fiskeridir.no/plan 

 
Uttalelse fra Asger Friis, eier62/170, 6.8.21 
Uttalelsen gjelder tillatt størrelse på bod tilhørende båtplass. Tillatt størrelse på bod er 2x3 kvm. Alle 
eksisterende boder bygd i småbåtområde er 4x2 kvm. Ber om at bodene tilhørende de to nye 
båtplassene i felles småbåthavn kan ha samme størrelse som eksisterende. 
  
Kommunedirektørens kommentar: Begrensningen på 6 m2 er satt ut fra kommuneplanens 
bestemmelser. Da det viser seg at andre boder i området er på 8 m2, anbefales det også gjenværende 
eiendommer får anledning til å bygge bod med tilsvarende størrelse som andre i området og at 
bestemmelse §6.2b endres mhp tillatte størrelse. 
 
Brev fra Kjetil Petterson, eier 62/43 mottatt 13.09.21 
Brevet er kommet nesten en måned etter høringsfristen. Dette er egentlig for sent å komme med 
merknader til planforslaget.  Vi har allikevel valgt å ta med og kommentere forholdene som det 
bemerkes i brevet. 
 
I mottatte brev påstås det at det er feil/mangler i planbeskrivelsen vedrørende murer og overvann. Det 
vises også til merknad/innsigelse i brev datert 14.09.20 som ble sendt inn i forbindelse med forrige 
høring av planforslaget.  
 
I tidligere brev er det stilt spørsmål med målingene av mur som er utført av Lindland maskin.  Det 
bestrides at murene er av den høyde som er vedlagt denne plan og det bes at det gjennomføres en ny 
måling av en uavhengig instans som kan verifisere/avkrefte høydene. Enkelte avvik er på flere meter...... 
Kommunen ble bedt om å ha en uavhengig måling. Til denne merknaden ble det til forrige behandling av 
planforslaget svaret: Vi har ikke foretatt noen målinger i terreng, men legger til grunn at opplysningene 
som er fremlagt stemmer. Generelt måles høyde mur der muren naturlig treffer terreng. 
 
Petterson har bestilt oppmåling på eget initiativ og engasjert Lister oppmåling. I følge mottatte brev 
mener Petterson at han med utførte målingen kan dokumentere en forskjell i målingene på mur i 
nabogrense på hele 6,947 meter. Mener dette er et helt klart avvik ift hva grannelova definerer som 
akseptabel høyde. Det stilles spørsmål med hva kommunen vil gjøre «nå som avviket er et dokumentert 
faktum og hva tenker kommunen er «innafor» hva en nabo skal akseptere av høyde på mur mellom 
nabogrenser?» 
 
I tillegg kommenteres det at det er problemer med overvannet da det ikke er etablert overvannsgrøft, 
noe som har ødeleggende konsekvenser for deres eiendom.  
Brev, plott fra Lister Oppmåling og tidligere målinger utført av Lindland maskin i 2018 er vedlagt. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Eventuelle problemer med overvann har ikke noe med behandling 
av dette planforslaget, og er noe som må svares ut utenom selve planbehandlingen. 
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Når det gjelder høyde mur skriver Petterson at Lindland maskin har målt muren til 0.885m + 1.523m = 
2.408 (jfr profil E). I følge brevet skal Lister Oppmåling ha målt muren til hhv 5.903m+3,452m=9,355m. 
Forskjellen på disse målingene (9,355-2,408) skal ifølge brevet fra Petterson bli 6,947 meter.  
 
Dette mener vi er feil. Vi har undersøkt mottatte plott fra Lister Oppmåling og også hatt dialog med 
Lister Oppmåling. Vi kan ikke se at det blir riktig å legge til 3,452m som Petterson skriver. Tallet 3,452 er 
forskjellen mellom bunnen av muren (kote 5.903 «bunn-3») og toppen av muren (kote 9.355«topp-2») 
på utsiden av gangveien mot Petterson sin eiendom, altså høyden på muren på dette punktet. Det som 
på plottet er angitt som punkt n-1 kote 11.176m må være topp mur på innsiden av gangveien mot huset 
til Pettersen, eiendom 62/188. Da blir høydeforskjellen fra bunn mur på utsiden av gangveien til topp 
mur på innsiden av gangveien (11.176-5,903=) 5,273 meter. Altså er høyden på muren ifølge målingen 
fra Lister Oppmåling 5.273 meter og ikke 9,355 meter som det står i brevet. I følge målinger fra Lindland 
Maskin er høyden målt i profil E 2,408. Målingene kan imidlertid ikke sammenligne direkte da målingene 
ifølge Lister Oppmåling ikke er utført nøyaktig samme sted, noe som forklarer forskjellene. Målingene til 
Lindland maskin (profil E) er målt ca 3-4 m lenger vest enn målingene til Lister Oppmåling. Ifølge Lister 
Oppmåling mener de at begge målingene ser riktige ut, men som nevnt kan man ikke sammenligne 
målingene direkte.  
 
Konklusjonen er at begge målingene er riktige. Målingene er utført på forskjellige steder.  Høyden på 
muren på oppsiden av gangveien varierer og en liten forskyvning i hvor man måler, vil medføre at man 
ikke får samme mål, men større forskjeller. Om målingene hadde vært utført samme sted, noe de ikke 
er, ville avviket ikke vært på nesten 7 meter som nevnes i brevet, men ca 2,86 m.  Men som sagt anses 
begge målingene som er utført å være riktige. 
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Målinger utført av Lindland Maskin                                                                                                                                                                                                                                         
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Målinger utført av Lister Oppmåling 
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Bildet viser muren på eiendom 62/188. Kilde Planbeskrivelsen 

 
Konklusjon: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunedirektøren noen mindre 
endringer/tilføyinger i bestemmelsene og at planforslaget for detaljreguleringsplan for del av Neset 
boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik planID 201807 med tilhørende plankart og 
reguleringsbestemmelser vedtas.  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Planbeskrivelse rev. 2. gbh 
2 Plankart Neset ihht vedtak 2gbh-A2-L 
3 Vedlegg 2 - Bestemmelser rev. 2.gbh 
4 Vedtak 2 gangsbehandling UMPT 16.02.21, planID 201807 
5 Særutskrift planID 201807 
6 Situasjonsplan terrengsnitt.pdf 
7 Terrengsnitt.pdf 
8 Lyngdal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for del av 

Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl, Svennevik planID 201807.PDF 
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9 Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl, Svennevik - 
Lyngdal kommune - Agder fylke.pdf 

10 brev.pdf 
11 Tilbakemelding på ny høringoffentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset 

boligfelt gnr62 bnr43 mfl Svennevik planID 201.pdf 
12 Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. 

Svennevik i Lyngdal kommune.pdf 
13 Manglende oppfølging fra kommunens side på planID 201807 
14 brev lyngdal kommune 14-09-2020.pdf 
15 Lyngdal kommune 10-09-2021.pdf 
16 kof-høyder[2].pdf 
17 Neseveien 8 oppmåling plott 1.pdf 
18 Neseveien 8 oppmåling plott 2.pdf 
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1  Bakgrunn 

1.1 Intensjon 

Bakgrunn for planarbeidet er politisk vedtak om tvangsmulkt og dagbøter, som følge av at 

kommuneadministrasjonen i Lyngdal har vurdert at enkelte gjennomførte tiltak i området er ulovlige. 

Som følge av disse forhold søker planarbeidet å rette opp de planfaglige avvik som eksisterer mellom 

gjeldende plan og faktiske etablerte tiltak.  

Planens utgjør et areal på ca. 6,3 daa.   

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 

Tiltakshaver for planarbeidet er Arne Pettersen /AP Bygg AS. Planarbeidet utføres av KIKonsult AS. 

 

Planområdet omfatter følgende eiendommer og rettighetshavere per 17.02.20:   

 

Gnr/bnr Rettighetshaver 

62/188 Arne Pettersen 

62/43 Lyngdal kommune 

62/157/0/1 Jens Arild Westmoen 

Stine Westmoen 

62/157/0/2 Arvid Ubostad 

62/157/0/3 Jonny Andre Olsen 

Marthe Aspvik 

62/157/0/4 Hilde Vik Nordhassel 

Olav Nordhassel 

62/157/0/5 Rikard Mattias Stål 

Anita Helen Stål Skoland 

62/157/0/6 Tommy Kristian Johannessen 

Grethe Elizabeth Johannessen 

62/157/0/7 Jan Terje Aas 

Anne Lill Aas 

62/157/0/8, 9, 11, 17, 18, 19 AP Bygg AS 

62/157/0/10 Inge Bersagel 

Hege Bersagel 

62/157/0/12 Trond Viggo Suvatne 

Elise Camilla Suvatne 

62/157/0/13 Kjell Arne Sandal 

Ingunn Stubberud Sandal 

62/157/0/14 Tove Irene Ydestad 

Jan Egil Telhaug 

62/157/0/15 Magne Fosse 

62/157/0/16 Åse Marie Harsten Galteland 

Ole Georg Galteland 

62/157/0/20 Espen Hægeland 

Gunn Helen Rannestad Hægeland 

62/157/0/21 Randi Frostestad Støle 

Sven Erik Støle 

62/166, 167 AP Bygg AS 

62/169 Fred Arne Nenningsland 

Laila Margrethe Nenningsland 

62/171 Morgan Håland 

62/172, 173 Knut-Arne Flottorp 
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Merete Vorland Flottorp 

62/174 Arnt Helge Svindland 

Eli G. Winnem Svindland 

 

Som kommunen er kjent med er det uenighet mellom Arne Pettersen og nabo Kjetil Pettersson (gnr/bnr 

62/13) ift. Grenselinjen. Arne Pettersen er som eier av grunnen og båthuset ikke bundet av Lista 

jordskifterett dom av 16.06.2017 i sak 15-198608RFA-JFLE Svenevik ytre gnr. 62, eller det forlik som ble 

inngått mellom Kjetil Pettersson og Lyngdal kommune.  

Dette forhold må løses privatrettslig.  

 

1.3 Utbyggingsavtale 

Det er ikke utløst krav til utbyggingsavtale vedrørende de tiltak detaljplanen åpner for. Det er i dialog 

med kommunen opplyst om mulig revisjon/endring av eksisterende utbyggingsavtale.  

 

1.4 Krav om konsekvensutrending 

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger med vedlegg (2017). 

Planområdet består av tidligere regulerte arealer, og nytt reguleringsforslag søker å bekrefte gjeldende 

plans formål. Planlagte tiltak er i tråd med overordnede plan og faller dermed ikke inn under forskriftens 

§§ 2, 3 eller 4. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.  
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2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Varsel om planoppstart 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt i Lyngdal kommune den 19.11.18 med representanter fra 

tiltakshaver, tidligere plankonsulent og Lyngdal kommune.  

 

Som følge av endret plankonsulent ble det avholdt avklaringsmøte med Lyngdal kommune, tiltakshaver 

og KIKonsult AS den 14.02,2020.  

 

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, samt berørte og tilstøtende eiendommer i brev av 

17.02.2020, samt annonsert i papiravisen Lister. Høringsfristen ble satt til den 03.04.2020. Naboer, 

grunneiere og offentlige instanser ble varslet i henhold til lister tilsendt Lyngdal kommune.  

 

  
 
 

2.2 Avklaring med offentlige myndigheter 

Aktuelle offentlige høringsmyndigheter har fått anledning til uttalelse og dialog gjennom ordinær prosess 

for varsel om oppstart til planarbeidet.  

 

2.3 Medvirkning 

Dagens brukere av området er orientert om planene for området gjennom standard varslingsprosedyre.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Gjeldende planstatus 

Kommuneplanen  

Omsøkte planområde er i gjeldende kommuneplan gitt detaljeringssone H910, hvor det videre er angitt 

at «reguleringsplan skal fortsatt gjelde». Kommuneplanen bekrefter med dette gjeldende plans 

overordnede arealbruk.   

 

Gjeldende reguleringsplan 

Arealstatus i gjeldende plan, for områder omfattet av varslet plangrense, er boligbebyggelse (F1a), 

småbåtanlegg i sjø og vassdrag (F6a), Friområde (F4a) og Naturområde i sjø og vassdrag (ikke angitt). 

Nytt planforslag vurderes å være i tråd med gjeldende planverks intensjoner for planområdet.   

 
 

4 Dagens forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svenevik, i Lyngdal kommune. Samlet planareal er på ca. 6,3 

daa og består utelukkende av tidligere regulert område.  

 

4.2 Arealbruk 

Planområdet er en del av et større boligområde, som i all hovedsak er bebygd, med flere boliger og 

tilhørende naust og småbåthavn i nærheten, samt noen grønne arealer langs sjøen mellom boliger og 

båtplasser. Adkomst til planområdet er over ca. 300 m kommunal og privat veg, etter avkjørsel fra 

FV480.  

 

4.3 Landskap 

Analyseområdet inngår i landskapsregionen Skagerrakkysten. Regionen består av fem underregioner, 

hvorav planområdet inngår i Lyngdalsfjordane som benevnes ytre skjærgård og kjennetegnes av lave 

øyer, holmer og skjær hvor landarealene oppstykkes av utallige kiler og sund.  

 

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanen. Kilde: Lyngdal Kommune 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er innenfor planområdet ingen registreringer av lokaliteter jf. Askeladden.  

 

4.5 Naturverdi og biologisk mangfold 

Det er ikke registrert noen innslag av interesse innenfor planområdet jf. Naturbasen.  

 

4.6 Rekreasjonsverdi og friluftsliv 

Med rikt naturliv og sjøen som nærmeste nabo er det unike muligheter for rekreasjon og friluftsliv både 

innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet. Det er ikke registrert barnetråkk i planområdet, men det 

er i gjeldende planer lagt opp til å etablere gangmuligheter langs sjø forbi planområdet. Dette er videre 

bekreftet i tilstøtende arealer nord og sør for planområdet.   

 

4.7 Trafikkforhold 

Adkomst til planområdet skjer over ca. 300 meter på kommunal og privat veg etter avkjørsel fra FV480. 

Kommunal og privat veg har median kjørebredde ca. 5 m, hvorav hele strekningen er asfaltert. Generell 

vegstandard er av tilsynelatende normal standard for kommunale tilførselsveier, og det er ikke registrert 

alvorlige trafikkulykker innenfor eller i nærheten av planområdet siste 10 år jfr. Vegdatabanken.   

 

4.8 Vann og avløp 

Eksisterende boenheter er tilkoblet kommunalt vann- og avløpssystem.  

 

4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er ikke fremkommet særskilte momenter i ROS-analyse (vedlegg 6).  

 

5 Beskrivelse av planforslaget 

Formålet med planarbeidet er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i 

området. Det blir videre foretatt justeringer mellom formålsgrenser og byggegrenser for å imøtekomme 

dette. Eksisterende badebrygge hjemles i plan, og nytt område for nærmiljøanlegg foreslås regulert på 

land i tilknytning til badebrygge. Videre foreslås en justering av bestemmelser og byggegrense for tomt 2 

og 3, for en mer hensiktsmessig utnyttelse som i større grad ivaretar bakenforliggende naboer.  

 

5.1 Planfaglige hovedgrep 

• Hensyn til landskap 

 

5.2 Planlagt arealbruk 

Området reguleres til: 

 

Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

- Nærmiljøanleg 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Uthus/naust/badehus 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

- Gangveg/gangareal/gågate 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
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- Parkeringsplasser  

 

• Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

- Friområde 

- Badeplass/-område 

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, pkt. 6) 

- Småbåthavn 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Badeområde 

 

 

5.3 Generelle problemstillinger/plantema 

5.3.1 Mur 

 

En bakenforliggende årsak til 

pågående planprosess er oppførte 

murer på eiendommen. På oppdrag 

av tiltakshaver Arne Pettersen har 

Lindland Maskin AS utført terreng- 

og snittmålinger av gjennomførte 

tiltak som illustreres på bilde. 

Planforslaget legger opp til å hjemle 

enkelte av disse tiltakene i plankart 

og bestemmelser, med det omfang og 

utførelse som faktisk etablert. Der 

hvor dette er aktuelt er disse vist i 

plankart med juridiske linjer for 

forstøtningsmur, hvor juridiske linjer 

angir topp mur, mens deler av 

murens fot inngår i tilstøtende 

arealer.   
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5.4 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

5.4.1 Frittliggende boligbebyggelse 

Planforslaget omfatter 3 boligtomter, hvorav 1 er bebygd og 2 ubebygd. De aktuelle tomtene er i 

gjeldende plan en del av område F1a, hvor utnyttelsesgrad er angitt til bolig i 3 etasjer og BYA = 20%. 

Det er videre gitt begrensning på takvinkel til å ikke overstige 43 grader, mens gesims- og mønehøyde 

ikke skal overstige 5,5 og 9,0 meter.  

 

Ved gjennomgang av godkjente tiltak på tomt BFS1, og vurdering av disse etter dagens regneregler for 

BYA, ser utnyttelsesgraden ut til å være mellom 30% og 35% BYA. Boligdelen av bygningsmassen ser 

derimot ut til å tilsvare omtrent 20% av tomtestørrelse. Videre er det heller ikke tatt høyde for 

gjesteparkering i tillatt utnyttelsesgrad, eller spesifisert hvor mange parkeringsplasser som tillates løst 

innendørs/under tak.  

 

Tomt 1 er, med unntak av økt utnyttelse, videreført med gjeldende plans bestemmelser:  

 

Byggehøyder  

Planforslaget legger opp til å opprettholde gjeldende plans gesims- og mønehøyde, henholdsvis 5,5 m og 

9,0 m.  

 

Utnyttelsesgrad 

Vår vurdering, på bakgrunn av vurderinger/momenter i tidligere avsnitt, er at kommuneplanens 

bestemmelser for utnyttelsesgrad BYA = 40% vil være en hensiktsmessig utnyttelsesgrad for boligtomter 

1-3 i ny plan. For tomt 2 og 3 foreslås det åpnet for at bebyggelse kan oppføres som 2-mannsbolig med 

felles utnyttelsesgrad for hele BFS2.  

 

Byggegrenser 

Byggegrenser for tomt 1 er regulert til å omfatte faktisk etablerte tiltak på eiendommen, Der hvor 

byggegrense ikke er synlig i plankart er byggegrense sammenfallende med formålsgrense. Byggegrenser 

for tomt 2 og 3 er forsøkt påført plankart med tilnærmet samme avstand fra nabogrenser som i 

gjeldende plan.  

 

Juridiske linjer 

Juridiske linjer for forstøtningsmur er påtegnet plankart utenfor byggegrenser, og hjemler eksisterende 

oppført mur, i gjeldende utførelse og omfang. 

 

For tomt 2 er det åpnet for at det her kan etableres vertikaldelt 2-mannsbolig, og foreslått nye 

bestemmelser:  

 

a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 

oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. etasje. 

b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 

boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0. 

c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 

parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 

 

5.4.2 Nærmiljøanlegg 

Det foreslås avsatt et område på kommunens eiendom på land, hvor det kan tilrettelegges for allmenn 

rekreasjon og friluftsliv. Innenfor området er det i bestemmelsene gitt anledning til gapahuk, sitteplasser, 

grillområde og lignende anlegg. 

96



  
 

Side 9 av 19 
 

 

Område for nærmiljøanlegg. Kilde: Kommunekart.com/Agde Arkitektur AS 

 

5.4.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Områder i plankart avsatt til BBS1-4 omfatter 5 allerede oppførte båthus i strandsonen innenfor 

planområdet. Innenfor BBS1, BBS3 og BBS4 består av 2 båthus, mens BBS2 består av 1 båthus. 

Planforslaget hjemler bebyggelse tilsvarende faktisk oppført bebyggelse etter dagens situasjon, med et 

fotavtrykk på 11 m x 5,5 m per enhet. Dette medfører at tillatt utnyttelse i BYA for hver enkelt enhet er 

60 m2. Tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +5,0 og kote +7,0, og er også en bekreftelse 

av faktisk oppført bebyggelse. 

 

Eksisterende båthus og bryggeanlegg. Kilde: Agde Arkitektur AS/AP Bygg AS 
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Innenfor område BBS6 er det lagt til rette for felles bruk av området som brygge med båtplasser 

vinkelrett langs bryggefront. Dagens bruk av 

området bekreftes i nytt planforslag med 

videreføring av etablerte tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Uthus/Naust/Badehus 

Område f_BUN omfatter eksisterende felles boder i tilknytning til dagens brygge- og sjøområder. Disse 

reguleres med eksisterende omfang og utførelse, og er dermed kun bekreftet i ny plan.  

 

Eksisterende boder. Kilde: Agde Arkitektur AS 
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5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

5.5.1 Gangveg/gangareal/gågate 

o_SGG1 er regulert som hovedadkomst til brygger og båthus, med opparbeidet bredde inntil 2,5 meter. 

Det er foreslått plassert fysisk hindring i overgangen mellom veg og gangveg, slik at o_SGG1 primært 

skal benyttes til gangferdsel.  

o_SGG2 reguleres som adkomst fra o_SGG1 til opparbeidet badeområde ved sjøen. Denne foreslås 

regulert som sti, med inntil 1,0 meters bredde.  

SGG3 er opparbeidet adkomst mellom bakenforliggende bolig på BFS1 og båthus/bryggeområder. Denne 

reguleres med plassering, bredde og opparbeidelse som faktisk etablert.  

 

5.5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Innenfor område avsatt til annen veggrunn – tekniske arealer (SVT) åpnes det for at nødvendige 

forstøtningsmurer og fyllinger tilknyttet tilliggende SGG3 kan inngå.   

 
5.5.3 Parkering 

Det er gjennom politisk behandling foreslått at sørlig del av tomt 2 (BFS2) skal erstattes av 

parkeringsplass (SPP). Det er i planforslaget lagt opp til inntil 4 p-plasser à 2,5x5 meter.  

 

5.6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

5.6.1 Friområde 

Områder avsatt til friområde – grønnstruktur skal opprettholdes som en grønn buffer langs 

strandsonen, men det tillates tilrettelagt for adkomst mellom bryggeområde/båthus og bakenforliggende 

boliger. Bestemmelsene åpner for enkel tilrettelegging som stier og trapper, enten alene eller i 

kombinasjon, men på en måte som begrenser tiltakets inngripen i grøntområdet. Bakgrunnen for dette 

forslaget er at det allerede er etablert noen trapper/adkomster i området, samt at det fra flere naboer 

er ytret ønsker/behov for å opprette lignende gangforbindelse. En betydelig del av område f_GF4 er 

svært bratt, og består i hovedsak av fjell/steinfyllinger, og vurderes i all hovedsak som ubebyggelig. 

Videre vurderes området å heller ikke ha noen reell friluftsverdi, annet enn for adkomst til områder ved 

sjøen. Området vurderes å ha en mer betydelig verdi i en større landskapssammenheng, da den sikrer at 

boligbebyggelsen fremstår skjøvet lenger bort fra sjøen.   

 

5.6.2 Badeplass/-område 

Innenfor område avsatt til badeplass/-område er det i dag etablert en badebrygge som ikke er omsøkt. 

Hjemmelshaver for det aktuelle området Lyngdal kommune, men det aktuelle bryggeanlegget er etablert  

Eksisterende badebrygge/-område. Kilde: Agde Arkitektur AS 
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av private interesser i området uten en nåværende avtale om dette med kommunen. Foreslått regulering 

vil legge til rette for at de aktuelle tiltakene er hjemlet ette plan- og bygningsloven, og vil kunne 

tilrettelegge for avtaler mellom kommune og velforening(er) om videre bruk og vedlikehold av området. 

Bruken av området til badeplass vurderes å være en betydelig kvalitet for beboere i området, og en 

fremtidig fortsatt bruk til dette formålet vurderes å være en hensiktsmessig arealbruk i strandsonen også 

i fremtiden.  

 

5.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. 6) 

5.7.1 Småbåthavn 

 

Områder i sjø, direkte tilknyttet eksisterende brygge innenfor f_BBS6 foreslås regulert til småbåthavn 

for inntil 10 båtplasser. Båtplassene er i en viss grad allerede etablert, og reguleringen fastsetter hvor 

mange båtplasser som maksimalt tillates etablert innenfor området.  

 

5.7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

Områder i sjø, direkte tilknyttet eksisterende brygger og båthus, foreslås regulert til friluftsområde i sjø 

og vassdrag med tilhørende strandsone. Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak innenfor disse 

områdene, og foreslår kun å bekrefte arealene i tråd med faktisk etablert bruk. Dette vil i all hovedsak 

innebære ordinær ferdsel til og fra brygger/båthus.  

 

5.7.3 Badeområde 

 

Områder i plankartet avsatt til badeområde er sjøarealer direkte tilknyttet eksisterende badebrygge på 

land. Planforslaget åpner ikke for nye varige tiltak innenfor dette området, men åpner for at det kan 

legges flyte-/badebrygge i sjøen dersom de benyttes i tilknytning til øvrige aktiviteter innenfor området.  

 

 

6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 

Kommuneplanen 

 

Foreslått planforslag vurderes å bekrefte både gjeldende reguleringsplan, samt kommuneplanens 

arealdels intensjon for bruk av området. Planen foretar justeringer mellom formålsgrenser i opprinnelig 

plan og faktiske etablerte tiltak. Dette er spesielt merkbart i tilknytning til oppførte båthus, hvor det i 

gjeldende plan er en del avvik med varierende omfang. Da gjeldende plan er av eldre dato, med 

håndtegnede formålsgrenser/-områder og mekanisk kartgrunnlag, er problemstillingen ikke ukjent heller 

i andre planer i området. I lignende eldre planer med avvik mellom reguleringskart og faktiske forhold, 

mener vi det er hensiktsmessig å vektlegge hva som fremstår å ha vært den overordnede intensjonen 

med de avsatte formålene innenfor området. Fordi om det da er noen avvik mellom nytt plankart og 

eksisterende plankart, vurderes alikevel nytt planforslag å være i tråd med gjeldende planers intensjon.  

6.2 Landskapshensyn og allmenne interesser knyttet til strandsonen 

Da området allerede er bebygd, samt at planforslaget ikke omhandler nye enheter, vurderes 

landskapsvirkningene av planforslaget å være svært begrenset.  

Dagens situasjon er at strandlinjen gjennom planområdet i all hovedsak er bebygd med båthus, brygger 

og tilrettelegging for allmenn og privat rekreasjon. De deler av planområdet som vurderes å være av 

størst felles/allmenn verdi er dagens brygge på gnr/bnr 62/157 tilknyttet eksisterende boder på land, 

samt badebrygge og bakenforliggende arealer på gnr/bnr 62/43. Øvrige deler av strandsonen innenfor 

planområdet er oppstykket av flere private bruksnummer, i hovedsak tilknyttet bakenforliggende 

boligtomter. Planforslaget bekrefter dagens bruk av disse områdene med samme formål som i gjeldende 

plan, med unntak av dagens badebrygge som ikke er hjemlet i gjeldende plan. Videre åpnes det for 
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etablering av nærmiljøanlegg for ytterligere å styrke felleskapets interesser i området. Slik planforslaget 

presenteres vurderes dette å sikre dagens reelle bruk, samt styrke de samme interessene i området for 

fremtiden.  

 

6.3 Farled og allmenne interesser i sjø 

Planområdet er lokalisert omtrent 150 m i luftlinje fra 

ytterkant av farled i Rosfjorden. De tiltak som planforslaget 

åpner for er allerede etablerte tiltak som i all hovedsak er 

hjemlet i gjeldende plan. Det er betydelig utbygging av 

båthus og båtplasser/småbåthavn både nord og sør for 

planområdet. Slik planforslaget foreligger vurderes dette å 

ikke skulle medføre en endret eller forverret situasjon med 

tanke på farled, da det ikke foreslås nye tiltak i sjø som 

potensielt kan komme i konflikt med denne. Videre er det 

aktuelle området sterkt benyttet av fritidsbåter og lignende 

aktiviteter, som i enda større grad vil bli aktuelt ved endelig 

behandling av naboplan med småbåthavn. Allmenne 

friluftsinteresser i sjø vurderes heller ikke å skulle bli vesentlig påvirket av planforslaget slik det 

foreligger.   

 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det foreligger ingen registreringer av kulturminner og/eller kulturmiljø innenfor planområdet jf. 

Askeladden. Videre er det fra fylkeskonservator i forbindelse med innspill til oppstartsvarsel heller ikke 

varslet behov for ytterligere registrering. Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget i området som svært godt, og 

temaet som tilstrekkelig belyst for at ytterligere kartlegging ikke er nødvendig. Temaet kulturminner og 

kulturmiljø vurderes tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget.   

 

6.5 Forholdet til støy og forurensning 

Da planforslaget ikke åpner for nye boenheter eller båthus innenfor området, vurderes eventuelle støy- 

og forurensningskilder å primært være tilknyttet omkringliggende aktivitet, og dets eventuelle innvirkning 

på planområdet. Avstand til farled, og Lyngdal havn med opplagsvirksomhet, vurderes å være de mest 

aktuelle. Men, da dette er etablert drift/virksomhet som har eksistert i området over lengre tid, og de 

tiltak som planen omhandler allerede er etablert, vurderes det aktuelle temaet som lite relevant.   

 

6.6 Friluftsaktivitet og forholdet til barn og unge 

Utearealer for barn og unge ivaretas gjennom tilrettelegging av og sikret adkomst til friluftsområder 

innenfor planområdet. Planen ivaretar også tilgjengeligheten til omkringliggende friluftsområder på land 

og i sjø. Det er ikke i offentlige registre angitt områder med særskilt verdi eller bruk for barn og unge 

innenfor planavgrensningen, men planforslaget legger til rette for at faktisk bruk av badebrygge/-område 

hjemles i plan og sikres videre bruk til samme formål. Videre åpner planforslaget for at det kan etableres 

nærmiljøanlegg på land, hvor det tillates tilrettelagt for gapahuk, bålplass og lignende. Etablering av 

nærmiljøanlegg vurderes å være en verdifull tilførsel til området for både barn og voksne.  

 

Forholdet til barn og unge vurderes ivaretatt i planforslaget.  

 

6.6 Forholdet til naturmangfoldloven 

Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
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Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet kommuneplanen med vedlegg, 

Naturbasen, Temakart Vest-Agder og Artsdatabanken. Databasene har opplysninger om det finnes 

rødlistearter innenfor planområdet.  

Nord for planområdet, i Ytre og Indre Svenevigbukta er det gjort registeringer av ålegresseng. Disse 

registreringene er kartlagt i nyere tid i forbindelse med regulering av disse områdene, og vurderes 

tilstrekkelig hensyntatt. Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak som vurderes å kunne komme i 

konflikt med disse registreringene.  Det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser av 

biologisk mangfold i området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet vurderes som liten.  

 

Føre-var prinsippet § 9 

 

Gjennom føre-var prinsippet gjelder det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken 

virkning tiltaket har på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap, jf. kommentar til § 8.  

 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

 

Formålet med § 10 er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av natur. Planforslaget slik det 

foreligger søker å sikre og opprettholde grønne områder langs sjøen, og dette vurderes å bidra til å 

opprettholde det biologiske mangfoldet.  

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle intreffe. Detaljert 

utforming av spillvannshåndtering gjøres til byggesaken, og det er da hensiktsmessig at løsningene 

diskuteres med sikte på hva som aksepteres i forhold til området for øvrig.  

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

 
Det vises til § 11. eventuelle tiltak fremkommer i byggesaken. Samlet vurdering av planlagte tiltak i 

området vurderes ikke i vesentlig grad å være i konflikt med intensjonen i Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold 

til naturlig mangfold i området utover planforslaget.  

 

 

7 Innspill til oppstartsvarsel 

Det er kommet 9 innspill til varsel om oppstart:  

 

Agder fylkeskommune, datert 11.03.2020 

Vi har ingen merknader til planarbeid som skissert i planmeldingen.  

Dette omfatter forholdet til kulturminneloven hva gjelder landdelen av planområdet.  

Saken er imidlertid oversendt Norsk Maritimt Museum for vurdering. Museets tilbakemelding vil bli 

ettersendt.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Norsk Maritimt Museum, datert 12.03.2020 

NMM har på nåværende tidspunkt ingen innvendinger til reguleringsplanen.  

Museet anmoder likevel om å få planen oversendt til en vurdering ved offentlig ettersyn. Vi vil da ta en 

endelig avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 9.  
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Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Fylkesmannen i Agder, datert 19.03.2020 

Planinitiativet viser et mye større område enn det som det nå varsles oppstart på. Det har vært svært 

mange endringer i den gamle planen på Svenevik. Vi mener det hadde vært en fordel og sett heile eller 

iallfall store deler av området under ett, i stedet for å få stadig flere mindre endringer og dispensasjoner. 

Vi ber kommunen vurdere å prøve å få til planarbeid for større områder.  

 

Vi ser likevel ikke grunn til å gå imot planarbeidet som nå er varslet. Vi ser det som positivt at det skal 

legges til rette for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge. Vi mener de grønne 

arealene i gjeldende plan bør forbli «grønne» og tilgjengelige for allmennheten. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Fiskeridirektoratet, datert 25.03.2020 

Fiskeridirektoratet region Sør har vurdert de tilsendte dokumenter og kart og finner at planarbeidet slik 

det er beskrevet ikke kommer i konflikt med noen av de interesser vi er satt til å ivareta. Vi har følgelig 

ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for boliger på Svenevik gnr/bnr 62/43 med 

flere i Lyngdal kommune.  

 

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Kystverket Sørøst, datert 26.03.2020 

Planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra farled (biled). Det er etablert båthus og 

båtplasser i og ved planområdet. Kystverket sørøst minner om at eventuelle konsekvenser for 

sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet må belyses og vurderes gjennom planarbeidet.  

Tiltakshavers kommentar:  

Innspillet tas til etterretning.  

 

Grete og Arnt Helge Svindland, datert 27.03.2020 

Nede ved sjøen har vi båthus med båtplass ved siden. Båt plassen brukes av barn og barnebarn og derfor 

ønsker vi å bygge en liten bod som de kan bruke til å ha utstyr som hører til deres behov. De årene vi 

har bodd her har det hele tiden vært diskusjon ang. veirett ned til båthusene. Vi mener vi har krav på å 

kunne bruke "veien" vi har laget i samarbeide med Arne Pettersen. Vi må ha muligheter til å kunne 

komme ned med bilen for å levere eller hente utstyr der fra. Vi har betalt 40000 kr av utgiftene det var 

med å tilvirke veien i sin tid, og derfor mener vi helt bestemt at vi må ha denne muligheten. Bnr.171 og 

172 skal også ha mulighet til å bygge bod til sine båtplasser Vi ser frem til en god ordning ang, disse 

spørsmål. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Dagens trase reguleres som ordinær bilveg inn til ny parkeringsplass, mens resterende trase ned til sjøen 

reguleres som gangtrase. Det foreslås etablert fysisk hindring i overgangen bil/gående, men med mulighet 

for åpning av denne ved behov. Adkomst mellom boliger og bryggeområde vurderes ivaretatt i 

bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4). 

Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  

 

«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 

etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m 

målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.»  

 

Ragnhild Margrethe og Kåre Kalleberg, datert 02.04.2020 
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Det konstateres at det er en rekke avvik mellom plan og utførte tiltak uten at vi skal liste dem opp her. 

Det er foretatt bygging og gjennomført tiltak offentlige friområder og det er forstemmende at 

kommunen som grunneier og bygningsmyndighet ikke klarer å følge opp ulovlig bygging med vedtak om 

riving og tilbakeføring, men i stedet legger opp til at tiltakene blir «lovlige» ved å revidere planen. 

 

Gjeldende reguleringsplan §5 angir at «det kan opparbeides gangveg i 2,5m bredde fra offentlig veg til 

småbåthavn». Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsveg for transport av materialer til 

byggingen som var ferdig for ca 10 år siden. Den 21.6.2016 ble det igangsatt arbeid med opparbeiding av 

kjøreveg og parkeringsplass i friområdet av eiere båthus. Vi varslet kommunen om dette omgående og 

krevde skriftlig at kommunen stoppet arbeidene og krevde tilbakeføring. Det vises til vedlagte foto. 

Tiltaket ble dog gjennomført uten at kommunen grep inn og har resulterte i betydelig biltrafikk til 

båthavna. Det tok et år før kommunen satte opp en låsbar bom på gangvegen, men bommen ble aldri 

låst og biltrafikken har fortsatt til i dag.  

 

Det konstateres også at det er solgt båthus med eget gnr/bnr som ikke er knyttet til eiendommene i 

området og at disse ikke har parkeringsplass. Dette er i strid med planen der forutsetningene var at 

båthus/båtplasser ble tinglyst på eiendommene på Neset og da ikke krevde parkeringsplasser. 

 

Vi krever at dagens bestemmelser §5 for friområdene beholdes uendret og at kommunen krever 

tilbakeføring av friområdet til grasbakke og fysisk stenger gangvegen for biltrafikk. Området er ferdig 

bygget ut, og det er ingen behov for mer kjøring til båthavna. Området trenger i tillegg også grøntarealer 

ettersom det ikke er større lekeplasser i boligområdet. Biltrafikken på den 3m smale offentlige vegen 

mellom vår eiendom og de 2 boligtomtene på vestsiden av vegen er til stor sjenanse og ulempe og for 

vår eiendom og de 2 tomtene som ikke er bebygd. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker, både i 

bestemmelser og plankart.  

 

 

Stian og Anne Mari R. Fåland, datert 02.04.2020 

Tomtens utforming 62/201 tar utgangspunkt i en naturlig trase til friområde F4a (i gjeldende plan) og sjø. 

Se fradelingsak 62/40 25.08.05 med vedtaksnummer 818/05. Målebrevets formål er definert som: I h.h til 

reg. plan: Bolig, friområde, båtplass. Som det fremgår av kotehøyder for planområde er det delvis bratt 

terreng, og tilkomst til friområde/sjø vil kreve trapp eller planering av trasè, i sørlig del av 62/171 mot 

62/201.  Adkomstrett på 62/171 er tinglyst i grunnboken. Merknad er klarert med hjemmelshaver. 

En ny revidert plan bør sørge for fortsatt tilgang for allmennheten til friområde F4a og fasiliteter i tråd 

med opprinnelig planbeskrivelse, nærmere beskrevet under F4a. 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker gjennom 

bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4).  

 

Knut Arne Flottorp, Merete Vorland Flottorp og Morgan Håland, datert 03.04.2020 

I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 

terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 

byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 

omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 

grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 

november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 

hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 

disse nye retningslinjene for dette planområde.   
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Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 

til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 

slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 

område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å 

ta hensyn til at de behøver parkering.  

 

Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen og 

dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 Planområde» 

i oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, å sikre 

adkomst til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor fremkomme av ny 

detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  

  

Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 

båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 

slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 

boder som det allerede er presedens på i område.  

 

Båthusene er bygget med ca 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 

loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 

av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 

gavelvegg.  

 

Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 

grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 

understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 

ned til badeplassen blir omregulert til dette. 

 

 

Tiltakshavers kommentar:  

Planavgrensning er gjort i samsvar med planavdelingen v/Lyngdal kommune etter søknad om endring av 

denne. Øvrige tomter på Neset kunne med fordel også ha vært regulert i samsvar med gjeldende 

kommuneplans bestemmelser, men da bakgrunnen for påstartet planforslag var en ulovlighetsoppfølging 

med varsel om tvangsmulkt, ble valgt planavgrensning vurdert hensiktsmessig og gjennomførbar innenfor 

vedtatte frister.  

Tomter på gnr/bnr 62/166 og 62/167 videreføres med byggegrenser tilsvarende som i gjeldende plan, 

samt gjeldende plans begrensninger på høyder. Vedrørende utnyttelsesgrad foreslås dette justert til å 

samsvare med gjeldende kommuneplans bestemmelser, og det vises til begrunnelse for dette i avsnitt 

5.3.1.  

Parkering til badeplass foreslås løst innenfor område o_SPP i plankart.  

Passasje til sjø er sikret etablert gjennom grøntområder i bestemmelsene. Se for øvrig tilsvar på dette 

temaet i tidligere innspill.  

 

Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  

 

«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 

etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m 

målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.»  

 

Hvorvidt eksisterende båthus tillates innredet og benyttet som boareal på loftsetasje ønsker ikke 

tiltakshaver og planforslaget å ta direkte stilling til, da dette vurderes å være opp til kommunens 

administrasjon å ta stilling til hvorvidt en slik løsning er ønskelig i området.  

 

Merknader vedrørende badebrygge/rekreasjonsområde vurderes ivaretatt i planforslaget. Se for øvrig 

tilsvar til tidligere merknader på samme tema.  
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Lyngdal kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 

 

DETAJREGULERING FOR BOLIGER 
PLANID 2018 07 

 
 

Bestemmelser er datert:     30.04.20 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   01.06.20 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 

§ 1 Avgrensning 
Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet 

utnyttes som vist på plankartet.  

 

 

§ 2 Formål 
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

- Nærmiljøanlegg (1440) 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (1588) 

- Uthus/naust/badehus (1589) 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

- Veg (2010) 

- Gangveg/gangareal (2016) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 

- Parkeringsplasser (2082) 

 

• Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. 3) 

- Friområde (3040) 

- Badeplass/-område (3041) 

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, pkt. 6) 

- Småbåthavn (6230) 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6720) 

- Badeområde (6770) 

 

• Hensynssoner (PBL § 12-6) 
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, PKT. 1) 
 

§ 3 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 
3.1 Generelle bestemmelser 

a) Juridiske linjer for forstøtningsmur angir plassering for topp mur. Etablerte murer på tomt 1 skal 

ikke overstige 5,5 meter målt fra etablert sti til sjøen.  

b) Påsatte byggegrenser på plankart regulerer plassering av bygningsmasse på eiendommene.  

 

§ 4 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 
4.1 BFS1 

c) I områdene BFS1 kan det oppføres bolig innenfor viste byggegrenser.  

d) Bolig kan oppføres i inntil tre etasjer med BYA = 40%. Takvinkelen skal ikke overstige 43 grader. 

Bygningens gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 5,5 og 9,0 meter, målt fra 

ferdig gulv 1. etasje.  

e) Det skal tilstrebe å få en god og tradisjonell formspråk på bolig. Kommunen kan kreve at det 

utarbeides tegninger som viser bebyggelsens tilpasning m.h.t. høyde og form i forhold til 

omkringliggende bygninger, terreng og vegetasjon.  

f) Det skal opparbeides to parkeringsplasser pr. boenhet på tomta. 

g) Garasje og bod skal være tilpasset bolighus med hensyn til materialvalg, form og farge. 

Kommunen kan tillate at garasje og bod plasseres i tomtegrense og inntil to meter fra vegkant 

når garasje/bod ikke har direkte adkomst fra vegsiden.  

 

4.2 BFS2 

a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 

oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. etasje. 

b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 

boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0. 

c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 

parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 

 

§ 5 Nærmiljøanlegg (BNA) 

 
5.1 BNA 

a) Innenfor områder avsatt til offentlig nærmiljøanlegg tillates lagt til rette for utvidet allmenn 

rekreasjon og friluftsliv, herunder bålplass, gapahuk og lignende.  

b) Gapahuk kan oppføres med inntil 15 m2 BYA grunnflate. Høyeste tillatt gesims er 2,5 m, mens 

høyeste tillatt mønehøyde er inntil 3,5 m. Ved pulttaksløsning tillates gesims inntil 3,0 m. Alle 

høyder måles fra ferdig gulv.  

 

§ 6 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 

 
6.1 BBS1-BBS4 

a) Områder BBS1-BBS4 består av allerede oppførte båthus.  

b) Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +5,0 og kote +7,0. Tillatt utnyttelse i 

BYA er 60 m2 per enhet.  

c) Bebyggelse skal ha saltak med sorte teglstein. Bebyggelsen skal ha rød farge med hvite detaljer.   

d) Innenfor område BBS1, BBS3 og BBS4 tillates oppført 2 båthus innenfor hvert av de enkelte 

områdene. Innenfor område BBS2 tillates oppført 1 båthus. 

 

6.2 BBS5 
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a) Omfatter eksisterende brygger og ferdselsarealer tilknyttet tilstøtende boligeiendommer og 

båthus/naust/boder ved sjøen. Bryggeanlegg kan vedlikeholdes og/eller restaureres innenfor 

eksisterende høyde, volum, utforming og beliggenhet.  

b) Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder 

kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 

mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 

materialvalg som øvrige bebyggelse ved sjøen.  

6.3 BBS6 

a) Omfatter eksisterende brygger og ferdselsarealer tilknyttet tilstøtende boder ved sjøen. 

Bryggeanlegg kan vedlikeholdes og/eller restaureres innenfor eksisterende høyde, volum, 

utforming og beliggenhet.  

 

§ 7 Uthus/naust/badehus (BUN) 
a) Område f_BUN består av allerede oppførte boder.  

b) Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis kote +4,0 og kote +6,0. Tillatt utnyttelse i 

BYA er inntil 85 m2.  

c) Bebyggelse skal ha saltak med sorte teglstein. Bebyggelsen skal ha rød farge med hvite detaljer.   

 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, PKT. 2) 
 

§ 8 Veg (SV) 
a) o_SV reguleres som felles adkomst til o_SPP og tilliggende bolig- og fritidsboligtomter. Vegen 

tillates etablert med inntil 3,0 m bredde, inkludert grøfter. o_SV er felles for alle grunneiere og 

rettighetshavere i området, og skal sikre adkomst både for disse og for øvrig allmennhet.  

 

§ 9 Gangveg/gangareal (SGG) 
a) o_SGG1 er eksisterende felles adkomst til båthus, brygger og fellesarealer ved sjøen. SGG1 

er felles for alle grunneiere og rettighetshavere i området, og skal sikre adkomst både for 

disse og eiendommer tilgrensende planen, samt for allmenn ferdsel. Reguleres i 2,5 m 

opparbeidet bredde. Det skal etableres bom eller annen fysisk hindring nord for tomt BFS2, 

som vist i plankart.  

b) o_SGG2 er forgreining av o_SGG1, for adkomst til badeområder. Tillates etablert i 1,0 m 

bredde med nødvendige innslag av trapp(er). 

c) SGG3 er adkomst fra BBS1 til brygge- og båthusområder. SGG3 reguleres med nåværende 

faktisk etablerte omfang og utførelse. Ferdig dekke tillates ikke etablert høyere enn 2,0 m 

over underliggende fjell.    

 

§ 10 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
a) Innenfor områder avsatt til SVT tillates etablert nødvendige forstøtningsmurer og/eller fylling 

for etablering av SGG3. Forstøtningsmur for etablering av SGG3 skal ikke oversige 2,0 m, 

målt fra forankrende underliggende terreng. 

 

§ 11 Parkeringsplasser (SPP) 
a) o_SPP1 er nye offentlige parkeringsplasser tiltenkt korttidsparkering ved bruk av 

nærliggende offentlige arealer ved sjøen. Parkeringsplass tillates opparbeidet med inntil 4 p-

plasser.  

b) Det skal for parkeringsplasser innenfor o_SPP1 skiltes med korttidsparkering.  

 

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, PKT. 3) 
 

§ 12 Friområde (GF)  
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a) Områder avsatt til offentlige og felles friområder skal bevares for å fremstå som en grønn 

buffer mellom bryggeområder og bakenforliggende boligbebyggelse.  

b) Det tillates etablert gangforbindelse gjennom disse områdene, som f.eks trapper og/eller 

stier, som sikrer fri adkomst mellom tilliggende brygge- og boligområder. Vesentlige 

terrengbearbeidelser for etablering av gangforbindelse tillates ikke, og den løsning som søkes 

etablert skal ha god terrengtilpasning.  

c) Det skal innenfor o_GF1 og o_GF2 anlegges steiner langs de deler av områdene som er 

tilstøtende o_SV for å hindre kjøring rundt bom.  

 

§ 13 Badeplass/-område (GB) 
a) Område o_GB tillates benyttet som offentlig badeområde. Det tillates etablert brygge på inntil 

120 m2, og inntil 26 m bryggefront. Øvrige deler av området tillates benyttet til friluftsaktiviteter 

på land tilknyttet badeområdet, som tilrettelegging av sitteområder og lignende.  

b) Det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading og båttrafikk.  

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, PKT. 6) 
 

§ 14 Småbåthavn (VS) 

a) Det tillates etablert inntil 10 båtplasser innenfor området f_VS. Båtplasser kan anlegges med 

utriggere festet i brygge innenfor f_BBS6, i inntil 7,0 m lengde.  

 

§ 15 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS) 
a) Område f_VFS består av eksisterende sjøarealer tilknyttet båthus og bryggeanlegg på land. 

Området skal benyttes til generelt friluftsliv og ferdsel.  

 

§ 16 Badeområde (VB) 
a) Områder avsatt til o_VB tillates benyttet til bading og annen naturlig aktivitet tilknyttet 

tilstøtende badeområde på land. Det tillates utlagt flytebrygge på inntil 15 m2 for bruk i 

tilknytning til badeaktiviteter.  

 

 

§ 17 Rekkefølgebestemmelser  
a) Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA tilrettelegges for 

rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte området innenfor 

formålet.  
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 Arkivreferanse: 2020/2679-49 

 Arkivkode: 201807/62/43/L13 

 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen 

 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 

 Dato: 15.06.2021 

 

 

 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 

teknisk 

16.02.2021 8/2021 

 

Vedtak 2 gangsbehandling av detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62 bnr. 188, 43 m.fl., 

del av Neset, Svennevik, planID 201807 

 

Kommunedirektørens anbefaling: 

Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtar etter plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 å legge 
detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62 bnr. 188, 43 m.fl., del av Neset, Svennevik, planID 201807 ut på 
nytt offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut skal det gjøres følgende endringer i 
detaljreguleringsplanen: 

Plankart:  

• Regulert bom flyttes nord for tomt BFS2,  

• Område GF4 utvides. Areal regulert til boligformål på 62/43 endres til friområde og inngår i 
områdde GF4. Regulert støttemur her fjernes. 

• Felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS  til å også omfatte 2 båtplasser i 
sjøområder.  

 
Bestemmelser:  

• Bestemmelse § 13: Badeområdet skal være tilgjengelige for alle. Det foreslås å fjerne siste del av 
1 setning – dvs ordene «for beboere i området» 

• Bestemmelse § 9 plassering av bommen endres iht endret plassering av bom 

• Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser 

• Det stilles krav om at det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading 
og båttrafikk.   

SAKSFRAMLEGG 
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• Rekkefølgekrav: Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA 
tilrettelegges for rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte 
området innenfor formålet. 

• Nye bestemmelser 4.3 BFS2:  
a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. 
etasje.  

b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 
boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  

c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 
parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 
 

Plandokumentene kvalitetssikres, slik at det er samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 

 

 

Utvalg for miljø plan og teknisks behandling av sak 8/2021 i møte den 16.02.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtar etter plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 å legge 
detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62 bnr. 188, 43 m.fl., del av Neset, Svennevik, planID 201807 ut på 
nytt offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut skal det gjøres følgende endringer i 
detaljreguleringsplanen: 

Plankart:  

• Regulert bom flyttes nord for tomt BFS2,  

• Område GF4 utvides. Areal regulert til boligformål på 62/43 endres til friområde og inngår i 
områdde GF4. Regulert støttemur her fjernes. 

• Felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS  til å også omfatte 2 båtplasser i 
sjøområder.  

 
Bestemmelser:  

• Bestemmelse § 13: Badeområdet skal være tilgjengelige for alle. Det foreslås å fjerne siste del av 
1 setning – dvs ordene «for beboere i området» 

• Bestemmelse § 9 plassering av bommen endres iht endret plassering av bom 

• Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser 

• Det stilles krav om at det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading 
og båttrafikk.   

• Rekkefølgekrav: Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA 
tilrettelegges for rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte 
området innenfor formålet. 

• Nye bestemmelser 4.3 BFS2:  
a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. 
etasje.  
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b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 
boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  

c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 
parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 
 

Plandokumentene kvalitetssikres, slik at det er samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 

 

 
Utvalg for miljø plan og teknisks Behandling 16.02.2021: 
Bernt Mushom, H, ba om at habiliteten ble vurdert. Søster og svoger bor i planområdet og har levert 
innspill til planen. Bernt Mushom fratrådte deretter møtet. 
Børge Sunnes, KrF, tiltrådte som leder. Det ble redegjort for habilitetsreglene i Forvaltningsloven § 6, jfr 
kommunelovens § 11-10. Habiliteten ble vurdert ut fra §6, 2.ledd "andre særegne forhold". 
Utvalget vedtok enstemmig at Bernt Mushom, H var inhabil. 
  
Kai Ingebretsen, FrP, ba deretter om at habiliteten ble vurdert. Han redegjorte for at bror var deleier i 
selskap som ble brukt som konsulenter i planforslaget. Han fratrådte deretter møtet. Habiliteten ble 
vurdert ut fra § 6, 2.ledd "andre særegne forhold". 
Utvalget vedtok enstemmig at Kai Ingebretsen, FrP, var habil. 
Kai Ingebretsen tiltrådte deretter møtet igjen. 
  
Det ble stemt over kommunedirektørens anbefaling: 
Enstemmig vedtatt 
  
  
 
Utvalg for miljø plan og teknisks Vedtak 16.02.2021: 
  
Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtar etter plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 å legge 
detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62 bnr. 188, 43 m.fl., del av Neset, Svennevik, planID 201807 ut på 
nytt offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut skal det gjøres følgende endringer i 
detaljreguleringsplanen: 
Plankart:  

Regulert bom flyttes nord for tomt BFS2,  
Område GF4 utvides. Areal regulert til boligformål på 62/43 endres til friområde og inngår i områdde 

GF4. Regulert støttemur her fjernes. 
Felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS til å også omfatte 2 båtplasser i sjøområder.  

  
Bestemmelser:  

Bestemmelse § 13: Badeområdet skal være tilgjengelige for alle. Det foreslås å fjerne siste del av 1 
setning – dvs ordene «for beboere i området» 

Bestemmelse § 9 plassering av bommen endres iht endret plassering av bom 
Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser 
Det stilles krav om at det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading og 

båttrafikk.  
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Rekkefølgekrav: Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA tilrettelegges for 
rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte området innenfor formålet. 

Nye bestemmelser 4.3 BFS2:  
a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan oppføres i 2 
etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. etasje.  
b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på boenhet 
lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  
c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 
parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  
Plandokumentene kvalitetssikres, slik at det er samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Planforslaget  
KIKonsult AS fremmer planforslaget på vegne av Arne Pettersen/AP Bygg AS. 
 
 
Planområdets beliggenhet  
Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svennevik, ca. 5 km fra Alleen sentrum. Samlet planareal utgjør 
ca. 6,3 daa og består utelukkende av tidligere regulert område. Området er en del av et større 
boligområde, som i hovedsak er bebygd med boliger og tilhørende naust og småbåthavn i nærheten. 
Innenfor planområde er det 3 boligtomter hvorav 1 er bebygd og 2 er ubebygde. Mellom boliger og 
båtplasser er det langs sjøen noen grønne arealer. 
 
Hensikt med reguleringen / omreguleringen  

Det er utført diverse tiltak i området som ikke er iht. gjeldende plan. Hensikten med omreguleringen 
er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i området samt tilrettelegging for 
allmenheten 
 
Forhold til overordnete planer  
Område er regulert og er i gjeldende kommuneplan gitt hensynsone H910, hvor det er angitt at 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde». 
 
Gjeldende reguleringsplan  
Gjeldende reguleringsplan fra 1999 planID 199902 viser boligbebyggelse (F1a), småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag (F6a), og friområde (F4a). 
 
Tilgrensede plan/pågående planarbeid 
Planområdet grenser til pågående planprosess for Svenneviksbukta planID 200702. 
 
 
 
 
Førstegangs behandling  
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Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for miljø, plan og drift den 25.09.19 sak 74/19 
Hovedutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter 
noen endringer i planforslaget.  
 
Hovedutvalg for miljø, plan og teknisk vedtak 16.06.2020:  
Utvalg for miljø, plan og teknisk fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer:  
Bestemmelser: Ny bestemmelse: Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer 
innenfor BBS5. 
 
Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 
mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 
materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen Plankartet: Nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å 
omfatte område benevnt o_GF1. Parkeringsplass o_SPP fjernes/flyttes. Det reguleres inn parkeringsplasser 
sør i planområde på del av tomt 3. 4 parkeringsplasser. Se skisse i saksframlegg. Resterende/gjenværende 
areal av tomt 3, tillegges tomt 2. Gangvei O_SGG1 forlenges, og erstatter vei O_SV. 
 
1.gangs offentlig ettersyn  
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.09.20-29.10.20. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 11 uttalelser.  

Oppsummering av innkomne merknader, forslagsstillers kommentar og kommunedirektørens vurderinger 

til merknadene følger i pkt. «vurderinger». 

 

 

Vurdering: 

Fylkeskommunen, brev av 14.10.20 
 

Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til det fremlagte planforslaget hva gjelder overordnet 
arealbruk.  
Planen bør imidlertid bearbeides og kvalitetssikres nærmere på en del punkter:  

• Bestemmelsene for områdene BFS1 og BFS2 er likelydende. Dette er imidlertid svært 
forskjellige områder, noe som etter vår mening bør gjenspeiles i bestemmelsene.  

• Boligtomtene i område BFS2 er relativt små. For å utnytte tomtene best mulig bør det 
vurderes å fastlegge arealbruken mer detaljert. Det bør bl.a. vurderes om boligene kan 
oppføres som vertikaldelte boliger eller kjedehus.  

• Gangveiene SGG er markert om offentlige (o_GGS), mens det fremgår av bestemmelsene at 
gangveiene er felles. Dette bør kvalitetssikres og gjøres entydig.  

 
Planen gir ikke grunnlag for merknader i forhold til kulturminnelovens bestemmelser. Dette omfatter 
sjøarealene.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
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Vi er enig med fylkeskommunen i at de aktuelle tomtene innenfor BFS2 bør tilpasses de konkrete 
tomtenes beskaffenhet. I tiltakshavers innspill til offentlig ettersyn er det foreslått å endre bebyggelsen 
på BFS2 til å omfatte vertikaldelt 2-mannsbolig. Dette er videre bekreftet gjennom privatrettslig avtale 
mellom eiere av bakenforliggende tomter 62/172 og 173, hvor tiltakshaver foreslår å redusere 
bygningsmassens totale høyde med inntil 3,0 m og flatt tak. Bebyggelsen foreslås oppført med høyeste 
totalhøyde inntil kote +18,5, med høyeste tillatt gesims inntil 6,0 m fra støpt dekke. Vedrørende 
gangveger innenfor planområdet foreslås en gjennomgang og kvalitetssikring av disse. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Ift. gangvei vises det til forslagsstillers kommentar. Enig i at det kan 
være naturlig å ha ulike bestemmelser for områdene BFS1 og BFS2. Når det gjelder utnyttelsesgrad 
BFS2 vises det til kommentar til innspill fra forslagsstiller samt eget punkt i vurderingen.  
 
 
Fylkesmannen, brev av 29.10.20 
 
Planforslaget er i hovedsak en stadfesting og formalisering av eksisterende forhold. Fylkesmannen har 
ikke vesentlige merknader til dette planforslaget. Enkelte forhold bør kvalitetssikres.  
Det som står i bestemmelsene om gangveier kan virke noe uryddig. Det virker litt klarere i 
planbeskrivelsen. I forhold til de interesser vi skal ivareta er det viktig at badeområdet og friområdene i 
tilknytning til dette, samt adkomst til disse, er offentlig tilgjengelig slik det går fram av plankartet. 
o_GF1 er omtalt i bestemmelsene, men ikke på plankartet. 
 
Forslagsstillers kommentar: Foreslår å ta en gjennomgang og kvalitetssikring av gangveger og 
benevnelsen av disse. Vedrørende o_GF1 er dette en følgefeil etter justering av plankart ifbm politisk 
behandling, og plandokumentene foreslås justert. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Viser til forslagsstillers kommentar. Plandokumentene 
kvalitetssikres, slik at det er samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 
 
 
Kystverket sørøst, brev datert 23.10.20 
 
Hensikten med planforslaget er å revidere gjeldende plan i tråd med etablerte tiltak.  
Planområdet består av arealer på land og i sjø og ligger i kort avstand fra bileden i Rosfjorden. 
Sjøarealene er vist med arealformålene småbåthavn, friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone og badeområde. Kystverket Sørøst påpeker at det er uheldig å legge til rette for aktiviteter 
som bading tett på båtplasser.  
 
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven § 14. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner. 
 
Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning 
 
Kommunedirektørens kommentar: Eksisterende badeplass. Det er begrenset med båttrafikk her. Det 
foreslås at det kreves at det legges ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading og 
båttrafikk.   
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Agde Arkitektur (forslagsstiller) pva Arne Pettersen, brev datert 16.10.20 
 
Forslagsstiller kommer med følgende innspill til planforslaget som var på offentlig ettersyn: 
  

1. Parkeringsplasser f_SPP relokaliseres til foreslått plassering som presentert av forslagsstiller til 
1. gangs behandling. O_SGG1 og O_SV1 justeres tilsvarende som presentert av forslagsstiller 
til 1. gangs behandling. Utvidelse av nærmiljøanlegg o_BNA foreslås opprettholdt.  

 

 
 
Begrunnelse: Endret plassering som foreslått i kommunedirektørens innstilling vil etter vår vurdering 
undergrave parkeringsplassens intensjon, som en parkeringsplass for brukere av fellesområdene ved 
sjøen. Kommunedirektørens foreslåtte plassering av parkeringsplasser vil med stor sannsynlighet 
fremstå som gjesteparkering internt i byggefeltet, og dermed beslaglegges av beboere/gjester heller 
enn til brukere av sjøarealene. Dette ser man allerede i dag at enkelte naboer benytter området til, 
uten at arealet er avklart disponert til dette med grunneier. Det er videre fra 
kommuneadministrasjonen uttrykt at arealer benyttet til parkering på 62/166 skal inngå i byttehandel 
med grunneier, mot foreslått tilført areal til bolig på 62/188. Tilført areal på 62/188 utgjør 53,5 m2, 
mens areal beslaglagt av parkeringsarealer på 62/166, basert på saksfremleggets utforming, utgjør 
84,4 m2. Et makebytte mellom disse arealene vurderes å være mest hensiktsmessig dersom disse 
utgjør et 0-regnskap, mens kommunedirektørens forslag medfører en differanse på 30,9 m2 i favør 
grunneier. En alternativ løsning kan være å tilføre grunneier 30,9 m2 av kommunens arealer i nord, av 
foreslått nærmiljøanlegg. En slik løsning ville i større grad ivaretatt grunneiers utnyttelsesgrad på 
tomten, men vurderes å ikke være en god løsning med tanke på parkering som beskrevet i avsnitt 
over.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Vi er av den oppfatning av at plasseringen på parkeringsplassen som 
var til offentlig ettersyn vil være den beste løsningen. Kommunen ønsker at området skal fremstå som 
et sted for allmennheten og innby til bruk av sjøområdet. Hvis parkeringsplassene ligger gjemt nede i 
området kan det oppfattes som mye mer private. Ved en slik plassering som det nå er lagt opp til anser 
vi at kan innby til parkering og bruk av området. Kanskje noen vil benytte det til gjesteparkering. Hvis 
det blir utfordrende kan det vurderes å sette opp skilt. En slik plassering som ble vedtatt ved forrige 
behandling, mener vi vil gjøre at parkeringsplassen er veldig synlig for folk, og dermed kan åpne 
muligheten for bruk av området ved sjøen. Hvis parkeringsplassen flyttes slik det foreslås, vil trafikken 
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være belastende og negativt for nærliggende boenheter. Flere naboer har uttrykt at det er positivt 
med plassering som planforslaget nå legger opp til. 
 
2. Bestemmelser § 4 justeres til en deling av bestemmelsene for område BFS1 og BFS2, ved ny 
bestemmelse § 4.3 BFS2.  
 
Nye bestemmelser 4.3 BFS2:  

 a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. 
etasje.  

 b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 
boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  

 c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 210 m2 BYA. Det skal etableres 2 
parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 
Begrunnelse: Foreslåtte endringer er gjort i dialog med eier av naboeiendommer 62/172 og 62/173. Det 

er foreslått følgende endringer med mål om gode utbyggingsmuligheter for begge grunneiere av de 

aktuelle eiendommene, spesielt med hensyn til utsikt og uteoppholdsarealer. Vår vurdering av de 

foreslåtte endringene er at disse i større grad ivaretar naboer og tomtens beskaffenhet enn dagens 2 

tomter gjør. Foreslåtte endringer medfører ikke flere enheter enn gjeldende plan, samtidig som at den 

totale bygningsmassens høyde reduseres med inntil 3,0 m. 
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Kommunedirektørens kommentar: Reduksjon i høyde som forslagsstiller foreslår vil bedre utsiktene for 
bakenforliggende nabo, noe som er positivt. Det er også positivt at det sette begrensninger/angis maks 
kotehøyde, da dette sikrer at man ikke bygger opp terrenget og dermed reduserer utsikten for 
bakenforliggende ubebygde tomtene. Når det gjelder utnyttelsesgrad og mulighet for vertikaldelte 
boliger vises det til eget punkt i vurderingen. I reguleringsplanen skal det tas stilling til arealbruken og hva 
som anses som mest hensiktsmessig bruk av områdene. Det er viktig at vi finner en god arealløsning. Ift 
regnskapet med kommunen som eier, tas det i egne forhandlinger og bør ikke danne grunnlag for 
vurderingene nå.  
 

3. Felles småbåthavn f_VS utvides til å også omfatte 2 båtplasser i sjøområder mellom f_BBS3 og f_VS. 
Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser.  
 

 
 
Begrunnelse: Foreslått endring kommer som følge av innspill fra grunneiere/naboer med 
rettigheter/interesser i området. En utvidelse av dette området vurderes å være av begrenset omfang, 
innenfor at allerede avgrenset område i planen. Endringen vurderes primært å bekrefte grunneieres 
eksisterende rettigheter i området, uten å være på bekostning av fellesskapets bruk av området. 
 

 
 
Kommunedirektørens kommentar: Foreslås å regulere inn 2 båtplasser iht innspillet. 
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Laila-Margrethe Breiland Nenningsland, e-post 25.06.20 tilleggsinformasjon e-post 02.07.20 

ønsker at småbåthavn blir videreført på gnr62/169 og 62/170. Området er på kartet som ble utdelt på 
befaringen merket som «friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». 
Vi kjøpte huset 1.november 2018 med båtplass og tomt til sjøbu. Det vises til målebrev om tinglyst 

båtplass 62/169. 

Som nevnt på befaringen så ønsker vi småbåthavnen videreført slik det var i den gamle reguleringsplanen, 
slik at den også gjelder gnr62/169 og 62/170. Det vises til målebrev med tinglyst båtplass. Skjønner ikke 
hvorfor dette i den nye plan er gjort om til «friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». 
 
Videre ønsker vi også å sette opp en sjøbod i bakkant slik det lå inne i den gamle reguleringsplanen. Dette 
forstod jeg på befaringen at var ok. I tillegg ønsker vi å legge ut en utrigger mellom gnr 62/169 og 62/170. 
Vi er enige oss eiere imellom, og dette har vi vært i dialog med naboene om. Dette er et sterkt ønske, vi 
vil begrunne det med at flere av de som har moringer/dobber til å fortøye båtene i her i havnen har 
problemer med at de forsvinner/ryker da det er grunt og så veldig dypt og mye sterk sjø fra store båter til 
og fra havnen. (En nabo er på 4.moringen, og andre har røket 1 eller flere). Vi har kjøpt ny båt og ønsker 
ikke å bruke moring så sliter den kanskje. 
 
Vi synes det er kjempepositivt at det har blitt en kommunal badebrygge slik at alle kan bruke den med 
god samvittighet. 

 

Forslagsstillers kommentar: Som det fremkommer av tiltakshavers innspill til offentlig ettersyn, foreslår vi 

også å inkludere de omtalte båtplassene i formålsområde småbåthavn. 

 

Kommunedirektørens kommentar: Ift båtplasser anbefales det å regulere inn 2 båtplasser til. Se også eget 

punkt i vurderingen. Når det gjelder bod er det i gjeldende plan regulert inn område hvor det kan 

oppføres boder. Med unntak av et lite hjørne for 62/169 er det ikke lagt opp til boder her på denne 

eiendommen. Se utklipp. Bodene er ikke oppført helt iht. gjeldende plan, men trukket noe mer øst. I 

forslag til plan åpnes det for at det kan oppføres 1 bod pr bruksnummer innenfor område BBS5. Det 

henvises til befaringen. Det kan tilføyes at befaringen er en uformell dialog, hvor det som blir sagt 

generelt ikke kan legges til grunn som bindende og forpliktende. Imidlertid er det vurdert å imøtekomme 

innspillet. 
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Kirsti Friis og Asger Friis, 62/170, e-post 01.07.20 og 18.06.20 

Gjelder sjøbod og bryggeplass 

Synes det er flott at det ses på endring av reguleringsplan for Svennevik Ytre. Vi som eier G/B.nr 62/170 
har en felles teige som går ned til sjøen. Begge boenheter eier denne sammen. Som første kjøper har vi 
kontraktsfestet at vi har rett til båtplass. Den er ikke tinglyst, men vi hevder at vi har en tinglyst rett og har 
bedt DNB eiendom som har glemt dette om å få dette gjort. De tar tak i dette nå og har erkjent at de har 
glemt å tinglyse vår rett.  
 
1. Av forslag fra kommunen så fremkommer det at man gir tillatelse til å bygge sjøbod til de G/b.nr som 

ligger i område BBS5. Det tolkes dit at vi på 62/170 kan bygge sjøbod. Det ønskes satt opp sammen 
med 62/169 for å skape et penere inntrykk i strandsonen. Så i stedet for 2 separate ønskes de å 
settes sammen. Sjøboder som er bygd i småbåthavnen i dag er satt opp i str 4x2m (8kvm). Vi ønsker 
at samme størrelse kan bygges for vår del og at det godkjennes for 8 kvm, ikke 6 som i kommunens 
forslag.  
 

I den gamle reguleringsplanen er det markert som småbåthavn og avmerket med F6A (se utdrag av 
kart fra reguleringsplan planid 199902). Så håper det er rett som jeg skriver over og ikke at man 
endrer gammel reguleringsplan fra å være at jeg har hatt rett til båtplass til å ikke lenger ha det siden 
det er markert som friluftsområde. 
 

2. Vi ber om at kommunen forlenger f_vs til å også gjelde for 62/170 og 62/169 slik at område for 
småbåthavn forlenges. Dermed endres det området mellom 62/157 (småbåhavn) og BBS3(båthus( fra 
f_VFS – friluftsområde til f_vs, småbåthavn) Dermed så vil det være mulig å ha båtplass på våre plasser 
slik det er i henhold til kontrakt og gammel tinglysning og som vi har bedt DNB eiendom om å 
korrigere hos kartverket. (se vedlegg for gammel tinglysning på vår eiendom. Det vil være ønskelig å 
kunne legge utrigger mellom 62/169 og 62/170 slik det er gjort i småbåthavn for å ivareta trygt opplag 
av småbåt.  
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3. Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i 

større grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling  
 

Forslagsstillers kommentar: Vi vurderer bodenes størrelse å være opp til kommunal saksbehandling, og 
har ingen sterke meninger hvorvidt disse er 6 eller 8 m2.  
Som det fremkommer av tiltakshavers innspill til offentlig ettersyn, foreslår vi også å inkludere de omtalte 
båtplassene i formålsområde småbåthavn. 
At eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle tas til etterretning. 
 
 
Kommunedirektørens kommentar: Område ved sjøen skal være tilgjengelig for alle. Det er offentlige 

arealer, og tidligere har noen tatt seg til rette her. Å gjøre området med tilgjengelig for alle er en av 

hensiktene med planen. Ift båtplass har vi fått flere innspill på det. Foreslås hensyntatt. Se også eget 

punkt i vurderingen. Størrelse på bod er satt utfra kommuneplanens bestemmelser. 

Kjetil og Grethe Petterson, hjemmelshaver 62/13,  brev 14.09.20 – 2 innspill 

Hjemmelshaver av eiendommen 62/13 og grenser dermed på nordsiden av gjeldende planområde (mot 
eiendommen 62/188 Arne Pettersen og 62/43 Lyngdal kommune). 
  
De har følgende merknader på det som fremstilles som «mindre» endringer i forelagte reguleringsplan: 
 
Eiendommen 62/188 er lang til å omhandle økt utnyttelse av eiendommen fra 20 til 40 % BYA 
Samt økning av gesimshøyde (tilsvarende 3 etasjes bygning). 
En slik utnyttelse av nevnte eiendom vil gjøre at et fremtidig bygg vil fremstå som et fyrtårn i 
enden av høydedraget som er inngangen til området «Neset byggefelt». 
Eiendommen fremstår allerede som et fremmedelement i området med borg i stein på 
undersiden av boligen som er til stor sjenanse for naboer og området generelt. En økning i 
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høyde og utnyttelse av nevnte eiendom vil forsterke dette negative uttrykket i området og 
for nabo eiendommer. En slik løsning vil også gi uønsket innsyn til naboeiendommene. 
 
Forslagsstillers kommentar utnyttelsesgrad eiendom 62/188:  
Bestemmelser i planforslag levert til kommunen før politisk behandling og bestemmelser lagt ut til 
offentlig ettersyn etter politisk behandling, er begge likelydende med gjeldende plans bestemmelser 
(1999), med unntak av utnyttelsesgrad for tomtene. Det er ikke foreslått endringer i takvinkler, 
gesimshøyder eller mønehøyder. Videre er det heller ikke endret på ordlyd vedrørende utforming av 
bebyggelsen. Vedrørende utnyttelsesgrad er det foreslått en endring fra gjeldende plans 20% BYA til 40% 
BYA. Vi vil argumentere for at denne økningen, som for øvrig er i tråd med gjeldende kommuneplan mht. 
utnyttelsesgrad, er en allerede etablert praksis i området og Lyngdal forøvrig. At denne praksisen har blitt 
gjennomført ved bruk av dispensasjoner over lengre tid er i seg selv uheldig, men det endrer uansett ikke 
det faktum at bebyggelsen på nærliggende tomter er lovlig etablert med betydelig høyere utnyttelsesgrad 
enn 20% BYA. 
 

 
 
Kommunedirektørens kommentar: Som forslagsstiller har kommentert er det ikke foreslått endring i 
tillatte høyder, antall etasjer eller takvinkel. Utnyttelsesgraden søkes imidlertid økt fra BYA=20 % til BYA= 
40%. De fleste andre tomter i området har høyere utnyttelsesgrad enn det gjeldende plan angir. 
 
 
Pkt.1.2 Ingen varsling 7/02.2020  
Det er ikke mottatt noe varsel fra forslagsstiller. Det fremkommer også av navnelisten der hjemmelshaver 
av 62/13 ikke er med og har dermed ikke blitt gitt anledning til å utale seg på nevnte tidspunkt.  
 
Forslagsstillers kommentar til «Ikke mottatt varsel» 
Alle naboer er etter vår kjennskap varslet med brev. Videre er varslingen publisert i Lister24, samt på 
kommunens nettsider. Det at tiltakshaver og klager er og har vært i en konflikt over flere år er kjent for 
både konsulent og kommune, og at det i forbindelse med varsel om oppstart bevist er unnlatt å varsle 
klager medfører ikke riktighet. De aktuelle dokumentene er produsert, adressert og levert til Posten, og 
dersom klager ikke har mottatt disse er bakgrunnen for dette utenfor vår kjennskap. 
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Kommunedirektørens kommentar: 
Utfra de lister kommunen har mottatt, har vi oppfattet at bnr 13 har vært varslet. Vi har også spurt 
forslagsstiller om det, hvor vi fikk opplyst at det var sendt varsel. 
 
Eiendomsgrenser 
Forslagsstiller skriver følgende i planbeskrivelsen;  
Som kommunen er kjent med er det uenighet mellom Arne Pettersen og nabo Kjetil Pettersson (gnr/bnr 
62/13) ift. Grenselinjen. Arne Pettersen er som eier av grunnen og båthuset ikke bundet av Lista 
jordskifterett dom av 16.06.2017 i sak 15-198608RFA-JFLE Svennevik ytre gnr. 62, eller det forlik som ble 
inngått mellom Kjetil Pettersson og Lyngdal kommune. Dette forhold må løses privatrettslig.  
 
Dette er direkte feil. Tvisteloven § 19-15 første ledd første punktum sier følgende om hva rettskraft 
innebærer:  
(1) En rettskraftig avgjørelse er bindende for partene. Rettskraftvirkningen innebærer at nye eiere av gnr. 
62/13 og gnr. 62/43 er bunden av de grensene som er avgjort i ovennevnte sak.  
Som det fremdeles fremgår av listen over hjemmelshavere i planforslaget, så er Lyngdal kommune 
oppført som eier av 62/43. Det er grensen mellom 62/13 og 62/43 som er behandlet i jordskiftet. Om 
Lyngdal kommune i ettertid selger nevnte teig så vil fremdeles grensesettingen i jordskifterett dom av 
16.06.2017 i sak 15-198608RFA-JFLE Svennevik ytre gnr. 62 være rettskraftig. 
 
Forslagsstillers kommentar privatrettslige forhold 
Lyngdal kommune har overfor Arne Pettersen bekreftet at det har skjedd en forglemmelse fra deres side i 
forbindelse med overføring av matrikkel for grunn tilknyttet båthus. Det Arne Pettersen bestrider med 
dom av Lista jordskifterett av 16.06.2017, er hvorvidt Lyngdal kommune var reell hjemmelshaver og part i 
dommen. Arne Pettersen hevder derfor at han, som reell hjemmelshaver, skulle vært part i saken hvor en 
felles eiendomsgrense mellom han og klager ble avklart – ikke Lyngdal kommune. Videre, uavhengig av 
reell hjemmelshaver, skulle Arne Pettersen vært varslet og part i saken som nabo. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Reguleringsplanen skal ta stilling til arealbruken, ikke privatrettslige 
forhold. Grensene jordskifte påviste gjelder imidlertid inntil de endres. Etter det vi er forklart av de som 
forvalter kommunens eiendommer var det uklar grense mellom bnr 13 og 43. Grensen her skulle avklares 
før evt salg til bnr 188. Kommunen kan ikke selge areal de ikke eier. Jordskifte tok stilling til det i dom fra 
2017. 
 
Mur  
Oppmåling av mur (vedlegg Snitt og situasjonsplan) er gjennomført av Lindland Maskin as som også har 
vært utøvende entreprenør for nevnte ulovlig byggeaktivitet som har en egeninteresse i at saken 
fremstilles så «mildt/tone ned høyder» så mye som mulig.  
Det bestrides at murene er av den høyde som er vedlagt denne plan og det bes at det gjennomføres en 
ny måling av en uavhengig instans som kan verifisere/avkrefte høydene. Enkelte avvik er på flere 
meter......  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Stridens kjerne vedrørende høyder på mur synes å være relatert til hvor murens fot er definert. Murens 
høyde skal etter vår oppfatning måles fra der hvor fot av mur treffer naturlig terreng – og ikke fra 
plen/planerte arealer på nabotomt. Slik vi leser entreprenørens dokumentasjon (målinger/bilder), samt 
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sammenligner dette med faktiske forhold på stedet, kan ikke vi se noen umiddelbare avvik mellom disse. 
Vi har heller ingen grunnlag for å tro at entreprenørens dokumentasjon ikke er riktig. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Det vises til forslagsstillers kommentar. Vi har ikke foretatt noen målinger i terreng, men legger til grunn 
at opplysningene som er fremlagt stemmer. Generelt måles høyde mur der muren naturlig treffer terreng. 
 

Ulovligheter 
Planen har bl.a. som hensikt å gjøre ulovlig byggeaktivitet i strandsonen (100 meters belte) lovlig gjennom 
å regulere allerede utførte endringer i planområdet.  
Byggherre av ulovlighetene (som blir beskrevet nedenunder) er gjennomført av en profesjonell utbygger 

som har ansvarsrett i Lyngdal kommune (AP Bygg AS v/Arne Pettersen som også er hjemmelshaver av 

eiendommen 62/188), samt entreprenør Lindland Maskin as som har sentral ansvarsrett. Med 

ulovligheter i denne sammenheng menes at tiltakene ikke er søkt om i kommunen ei heller er nabovarslet 

og på ingen måte godkjent i kommunen, av fylkesmannen eller akseptert av naboer. 

 
Oppsummert ulovligheter:  

- Heving av strandsonen med 2 meter  
- Utfylling i sjø 6 meter  
- Steinsetting av murer opptil 9 meter høyde mot sjø og nabo eiendom 62/13  
- Bygging av sjøhus (delvis på nabo eiendom 62/13) – ref. Jordskifte dom i Lista jordskifterett sak 

nr. 15-198608R8N-JFLE Svennevik ytre, gnr.62 i Lyngdal Kommune  
- Bygging av brygge på 62/13 ref. Jordskifte dom i Lista jordskifterett sak nr. 15-198608R8N-JFLE 

Svennevik ytre, gnr.62 i Lyngdal Kommune  
- Privatisering av friområde (inn-glasset platå med lø-murer og støpt dekke)  
- Asfaltering av vei til sjø på friområde  
- Hus er over byggelinje mot nord.  
- Det foreligger ingen informasjon om kote-høyde på oppsatt bygg. Bygget sies å være 4 meter 

over den kote som er regulert, men byggesøknad er ikke beskrevet hva den skal/skulle være.  
 
Ovennevnte er brudd på grannelova, plan og bygningslova og muligens også forurensningsloven i tillegg 
omfattes dette også av straffeloven. En nylig avsatt dom i høyesterett har stadfestet alvorlighetsgraden 
av slike tilfeller som kommunen nå skal behandle. Les gjerne saken på vedlagte link;  
https://www.okokrim.no/doemt-til-fengsel-for-ulovlig-bygging-i-strandsonen.6319747-411472.html 
  
Å redusere dette til en «mindre reguleringsendring» er misvisende. Undertegnede varslet kommunen om 
ulovlighetene tilbake i 2010. Entreprenør og byggherre har skriftlig argumentert for at alt er godkjent av 
kommunen og lovlig. Kommunen ba den gang om stopp og sperring av området. Sperringen ble av 
entreprenør fjernet etter en uke og prosjektet fortsatte. Dette illustrer bare at entreprenør og 
forslagstiller totalt ignorerer gjeldende lover og regler og det oppleves som det er en etablert praksis at 
nevnte aktører «får igjennom» sakene i ettertid. Det er i praksis lovløse tilstander...........  
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Forslagsstillers kommentar: 
1. Heving av strandsonen: Hvorvidt de tiltak som er gjennomført i strandkant/sjø er omsøkt eller ikke, er 
blant de sakene hvor det er strid mellom Arne Pettersen og Lyngdal kommune. Dette er også en  
hovedårsak til påstartet reguleringsprosess, hvor tiltak som av kommunen er blitt vurdert ulovlige, tas 
stilling til.   
2. Utfylling av sjø 6 meter: Ref. svar pkt. 1.   
3. Bygging av brygge på 62/13: Ref. tiltakshavers kommentar til «privatrettslige forhold».   
4. Asfaltering av vei til sjø på friområde: Vurderer den aktuelle «veien» å være sti fra Arne Pettersens 
bolig ned til sjøen. Denne er asfaltert i gangbredde som en forlengelse av sti fra huset. Gjeldende plan 
eller nåværende planforslag tar ikke konkret stilling til overflate på opparbeidede gangbaner.   
5. Hus er over byggelinje mot nord: Bolig slik den i dag er oppført er lovlig søkt og etablert. Til orientering 
er den del av bygningsmasse som på oversiktskart i kommunale kart et takutstikk, som lovlig kan plasseres 
utover byggegrense slik det er gjort i dette tilfellet.   
6. Det foreligger ingen informasjon om kote-høyde på oppsatt bygg. Bygget sies å være 4 meter over den 
kote som er regulert, men byggesøknad er ikke beskrevet hva den skal/skulle være: Det er for denne 
tomten, som alle andre omkringliggende tomter, ikke angitt kotehøyder i gjeldende plankart. Dette er 
forhold som da ble vurdert i forbindelse med byggesøknad av dagens oppførte bolig. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det stemmer at planen bl.a. har som hensikt å regulere allerede utførte tiltak i planområdet og dermed 
mulighet for å kunne godkjenne tiltakene etterpå. Tiltakene er innenfor 100 metersbelte. 
Det er normalen at den som har utført ulovlige tiltak får anledning til å søke om godkjenning. Vi vet at 
flere tiltak er ulovlige. Det har vært dialog og kommunen krevde at de skulle søke om de ulovlige 
tiltakene. For å få godkjent tiltakene er man avhengig av dispensasjon eller reguleringsendring. Siden 
området er regulert, ser vi det som mest naturlig og hensiktsmessig at planen endres. Dette for at planen 
skal være oppdatert iht. hva som er bygd/faktiske forhold. I forbindelse med behandlingen av planen vil 
man ta stilling til arealdisponeringen. Dette uten å tenke på historikk. I etterkant av vedtatt plan må det 
søkes om godkjenning av de tiltak som det ikke allerede foreligger tillatelse for.  Dette gjelder selvfølgelig 
kun de tiltak som vil være i henhold til vedtatt plan. Selv om tiltak skulle bli godkjent i ettertid kan det 
være aktuelt at det i etterkant utføres en ulovlighetsoppfølging.  
 
Når det gjelder kommentar om «hus over byggelinje» og «kote-høyde på oppsatt bygg» vises det til 
forslagsstillers kommentar. Kommunedirektøren er enig i kommentaren og har ikke noe mer å tilføye. 
 

Solforhold og innsyn 
Solforhold, innsyn og utsikt er noen av punktene som skal vurderes av forvaltningen i en byggesak.  
Som det fremkommer av privatisert grønt/fri-område, så er dette en innsynspost til eiendommen 62/13. 
P.t. har 62/188 100 % innsyn til naboeiendommen.  
 
Forslagsstillers kommentar 
En utbygging av boliger eller fritidsboliger i dette, og lignende områder, består av tett bebyggelse med 
høy utnyttelse. Det vil av naturlige årsaker ikke oppleves like «privat» for den enkelte beboer i denne type 
boligområde som det f.eks. gjøres i områder med mer spredt bebyggelse. Topografien i området tilser at 
den boligen med lavest plassering i terreng vil oppleve større grad av innsyn, uten at dette trenger å 
vurderes som urimelig skjemmende. 
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Kommunedirektørens kommentar:  
Som forslagsstiller skriver må det i boligfelt påregnes noe innsyn til eiendommer. Dette vil særlig gjelde 
for de eiendommer/boliger som ligger lavere enn andre.  Imidlertid er det litt spesielt da en her er tatt 
seg til rette på kommunal grunn, uten avtale, og i område avsatt til friområde i 100 metersbelte. Det vises 
til eget punkt i vurderingen for ytterligere kommentar.  
 
Overvann  
overvann fra 62/188 renner ned i naboeiendommen all den tid det ikke er etablert overvannsgrøft på 
egen grunn som er et krav i slike tilfeller forutsatt at utbyggingen hadde vært lovlig.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Bolig på 62/188 er etablert med overvannshåndtering på egen tomt. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Overvann skal håndteres på egen eiendom. Overvann skal enten ledes til avløpssystem eller terreng. 
Overvann skal ikke overlates til nabo. Det er mulig å tilføye dette i bestemmelsene. 
 
Planavgrensning mm. 
Vi ønsker ikke sjøhus eller brygge på Sør/Øst-delen av eiendommen 62/13 og derav ønsker vi heller ikke 
dette innregulert på vår eiendom.  
Vi ber om at det privatiserte friområdet og steinsettingen i front ned til sjø tilbakeføres som grønt areal 
og beplantes for å dempe inngrepet i området.  
Oppsummert ber undertegnede om at den del av plan som berører 62/43, 62/188 og 62/13 i nordre del 
av plan tas ut av planen og behandles separat i forvaltningen. 
 
Forslagsstillers kommentar  
Planavgrensningen mellom eiendommene 62/13, 62/43 og 62/188 er gjort i samråd med Lyngdal 
kommune, etter mottak av planavgrensning til tilliggende plan, som også omfatter eiendommen 62/13. 
Den del av 62/13 som omfattes av denne reguleringsplan er nordvestre hjørne av båthus, og samlet areal 
for denne delen utgjør ca. 9,3 m2. Reguleringsplanen tar som utgangspunkt stilling til arealbruken i 
området – uten å ta stilling til privatrettslige forhold.  
Vedrørende ulovlige tiltak innenfor friområde på 62/43 vurderes dette primært å være forhold mellom 
Arne Pettersen og Lyngdal kommune.  
Planavgrensningen er gjort i samråd med Lyngdal kommune, etter vedtak om ulovlighetsoppfølging. 
Vilkårene vedtatt i politisk behandling av de ulovlige tiltakene var at Arne Pettersen skulle presentere et 
planforslag til politisk behandling innen en gitt dato. Å ikke inkludere de samme arealene i planforslaget 
vurderes som svært lite hensiktsmessig. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Når det gjelder planavgrensning vises det til forslagsstillers kommentar. Avgrensningen er gjort i dialog 
med kommunen. Hensikten med planen er å ta tak i alle ulovlige tiltak som er utført i dette området. 
Tiltakene er utført av flere. 
Når det gjelder ulovlige tiltak innenfor friområdet på 62/43 vises det til eget punkt i vurderingen da flere 
har kommentert dette. 
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Det er i denne planen ikke regulert inn noen brygge på bnr 13. Plangrensa går ved båthuset. Brygga er 
med i pågående plan for Svenneviksbukta. Når det gjelder båthuset er dette ikke godkjent etter 
kommunens vurdering og må søkes om i etterkant av planen er ferdig. Eiendomsgrensen her er avklart 
ved jordskiftedom i 2017. Et mindre areal av eksisterende båthuset, ca 5 m2, tilhører bnr 13. 
Reguleringsplanen angir tillatt bruk av område og ikke privatrettslige forhold. Det vil ikke være mulig å få 
godkjent bygging på annen manns eiendom uten avtale.  
 
 

Stian og Anne Mari Rugsland Fåland, 18.10.20 
Kommentar 1: § 9 Gangvei/gangareal (SGG) (a)  
Under dette punktet står det blant annet følgende: «Det skal etableres bom eller annen fysisk hindring i 
overgang mellom o_SV og o_SGGI, som vist i plankart.»  
En bom eller annen fysisk hindring på denne veien vil hindre utrykningskjøretøy i å kjøre ned til brygge- og 
badeanlegget, dersom det skulle skje en ulykke eller brann. Det er mange barn i området, og skulle det 
eksempelvis skje en drukningsulykke, er det sekunder om å gjøre for å redde liv. Hvis 
brannvesen/ambulanse personell skal finne riktig nøkkel for å åpne en bom, kan dette koste liv. Etter vår 
mening bør det ikke settes opp noen fysisk hindring på denne veien. Det bør imidlertid settes opp skilt 
med «Innkjøring forbudt for biler og andre kjøretøy, med unntak av utrykningskjøretøy.» Evt. at det er lov 
å kjøre ned med materialer etc. til sjøbodene, men ikke lov å parkere. Den nye foreslåtte reguleringen av 
nærmiljøanlegg (BNA) med gapahuk med mer, vil i tillegg gjøre det vanskelig å få parkert ved 
bryggeanlegget, som igjen gjør det mindre attraktivt å kjøre ned. Det er også satt av egne 
parkeringsplasser i sør (Område SSP).  
 
Kommentar 2: § 13 Badeplass/-område (GB)  
Under dette punktet står det blant annet følgende: «Område o_GB tillates benyttet som offentlig 
badeområde for beboere i område.»  
Ved å bruke denne ordlyden, kan det oppfattes som at kun det er beboere på Neset som kan benytte seg 
av denne badeplassen. Badeplassen ligger etter hva vi forstår på kommunens grunn, og det bør derfor 
komme klart frem at denne tillates benyttet som offentlig badeplass. Ved bruk av ordlyden «for beboere i 
området», gir dette en usikkerhet i forhold til hvem som kan benytte seg av badeplassen. Er det kun de 
som bor rett ved? Er det for beboere på Svennevik? Etc. 
 
Forslagsstillers kommentar: Bom til sjø har vært tema fra naboer og kommune tidligere, og det ble tidlig 
satt krav til at dette skulle reetableres fra kommunens side. Vi har forståelse for nabos bemerkning mtp. 
sikkerhet, men hvorvidt denne skal tillates tatt bort vurderes å være opp til kommunens saksbehandling. 
Vi er av den oppfatning av at en parkeringsplass der den ble foreslått plassert til 1. gangs behandling, i 
større grad vil ivareta sikkerhetsaspektet, enn hvis den plasseres i bakkant på tomt 2. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er viktig at det ikke blir mye trafikk ned til sjøområdet. I 
opprinnelig plan er det ikke regulert inn kjørevei ned til sjøen, men turområde. Bommen som tidligere ble 
satt opp, ble fort ødelagt. Anser derfor det lite sannsynlig at skilting vil bli overholdt. Vi har forståelse for 
bekymring mht sikkerhet og det er viktig at utrykningskjøretøy har tilgang. De skal ha nøkler tilgjengelig i 
bilen. Brannbil vil antakelig kunne kjøre ned bommen hvis de må. Det gjelder nok ikke andre 
utrykningskjøretøy. Et alternativ kunne være å flytte plasseringen av bommen noe nærmere sjøområdet, 
nord for byggeområdet BFS2, for eksempel der bommen i dag er plassert. 
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Området med sjøen skal være tilgjengelig for alle, ikke bare de som bor i området. Det blir også lagt til 
rette for parkering. Det er offentlige arealer, og tidligere har noen tatt seg til rette her. Det er ingen som 
kan bli jaget. For å hindre evt tvil foreslås det å endre bestemmelse § 13. 
 
 
Merete Vorland og Knut Arne Flottorp, eier 62/172, 173 e-post 30.10.20 

Kommentar til: 
"§ 9 Gangveg/gangareal (SGG) a) o_SGG1 er eksisterende felles adkomst til båthus, brygger og 
fellesarealer ved sjøen. SGG1 er felles for alle grunneiere og rettighetshavere i området, og skal sikre 
adkomst både for disse og eiendommer tilgrensende planen, samt for allmenn ferdsel. Reguleres i 2,5 m 
opparbeidet bredde. Det skal etableres bom eller annen fysisk hindring i overgang mellom o_SV og 
o_SGG1, som vist i plankart." 
Da det er behov for å transportere diverse utstyr, båtmotorer, materialer og lignende må grunneiere ha 
mulighet til adkomst til sine båthus med bil. Utrykningskjøretøy burde også ha tilkomst i tilfelle brann/ 
drukning. En låst bom er ikke hensiktsmessig. 
Ved flytting av parkering fra friområde til sørenden av tomt 2, vil mengden trafikk forbi tomt2 og hytte på 
østsiden av veien minske. 
 
Forslagsstillers kommentar: Viser til kommentar til innspill fra Stian og Anne Mari Fåland vedr. bom. 

Øvrige deler av innspill tas til etterretning 

Kommunedirektørens kommentar: Når det gjelder utrykningskjøretøy vil de ha nøkler og vil kunne komme 
forbi. Det er mulig å flytte bommen. Det er ønskelig med minst mulig trafikk ned til sjøområdet. Det er i 
gjeldende plan ikke lagt opp til kjørevei ned til sjøen. Det er imidlertid brukt som kjørevei.  
 
 
Kåre og Ragnhild Margrethe Kalleberg, eier 62/24, 198 brev 29.10.20 

Protestere på at utnyttelsesgraden for tomt 2, som slås sammen av tomt 2 og 3, 
økes fra 20 % til 40 % med henvisning til at kommuneplanen angir 40 % som en 
maksimal utnyttelse av områder for eneboliger. Videre gis det åpning for bygging av 
tomannsbolig på tomten ettersom bestemmelsene ikke angir at det skal kun være en 
boenhet pr tomt. I utnyttelsen skal parkering, garasjer og andre bygg på tomten etter dagens 
beregningsregler inngå. Dette gir en betydelig belastning på nærområdet på tomten som 
har en begrenset størrelse på under 600m2. Det gis ingen begrunnelse for at 
utbygger skal få endret den planen har selv har laget og fått vedtatt i 1999 annet enn 
et økonomisk motiv. Dagens utnyttelse på 20 % BYA bør beholdes. 
 
Det konstateres også at et mindretall i Hovedutvalget med 3 av 4 ved behandlingen 
den 16.6.2020 foreslo å la tomtene utgå i sin helhet og bli parkering og friareal. 
Dersom kommunen skulle vedta å endre utnyttelsen på BFS2 gir dette føringer med 
hensyn til utnyttelse av naboeiendommer som det da skal være vanskelig å ikke 
akseptere. 
 
Vi ser positivt på at det i planen legges opp til at det kun skal være gangveg ned til 
sjøområdet, og at det avsettes 4 parkeringsplasser ved starten av felles veg mellom 
vår eiendom og tomt 2 (62/166,167). Dette forutsetter at bommen på gangvegen 
holdes låst og at det ikke skjer kjøring til båthusene med påskudd om nødvendig 
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transport. Det må være et opplegg for at bommen holdes låst og at kommunen har 
nøkkel for utlån. 

Forslagsstillers kommentar: Vår vurdering er at en økt utnyttelse for tomten(e) baserer seg på en allerede 
etablert presedens - både i umiddelbar nærhet til de aktuelle tomtene og kommunen for øvrig. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Når det gjelder utnyttelsesgrad vises det til eget punkt i vurderingen. 
Veien ned til sjøen skal være en gangvei. Opprinnelige plan har ikke regulert inn kjørevei ned til sjøen, 
men turområde. Det er ikke ønskelig med mye trafikk ned til dette området. Det legges også opp til bom 
for å prøve å hindre unødvendig kjøring ned til sjøen. Det har vært utfordringer her, med at tidligere 
bom/lås ble ødelagt relativt fort etter at den var kommet på plass. Kommunen håper at det ikke skjer 
igjen. 
 
Innspill fra Lyngdal kommune v/Plan og næring 
 
Plan og Næring har administrativt ansvar for forvaltning av kommunens eiendom og uttaler seg ut fra 
eierinteressen. 
 
Plan og næring ved kommunalsjef og prosjektleder har vært på befaring på området. Det ble oppdaget at 
det var gjort tiltak på kommunal grunn som ikke er i henhold til plan eller søkt om. 
 
SPP: Parkering for allmenheten er bra. Bom som vist på plan og brygge ned ved sjøen bra. Det gjør at 
allmenheten kan få adkomst til og bruke kommunens areal og badeområde. 
 
BFS 1: Formålet foreslås tilbakeført til tidligere godkjent plan. Tiltak som er utført på kommunens 
eiendom bør fjernes. Arrondering av området gjøres slik at terrenget får en tilpasset skråning ned mot 
bryggen. Formålet endres til GF4 for å danne en buffer mellom boligarealet og sjøen.  
Plattingen og muren som er vist på vedlagte kart har negativ effekt på bygninger nord for området. Den 
gir inntrykk av et utsiktspunkt mot sjø og naboer i området. Grunnen til at boligtomten er regulert som 
opprinnelig er for å begrense innsyn til naboer og ivareta overgangen mellom tomt og sjø/brygge.  
 

 
Foto eiendom 62/188 
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Noen temaer 

Utnyttelsesgrad  

BFS1 er bebygd og har en størrelse på i underkant av 1000 m2. BFS2 er ubebygd og størrelsen på område 

avhenger av hvor parkeringsplassen legges. Slik planforslaget er nå utgjør BFS2 ca. 465 m2. Hvis 

parkeringsplassen flyttes slik forslagsstiller ønsker og foreslår, vil BFS2 ha en størrelse på ca. 545 m2.  

Fylkeskommunen mener at det ikke bør være samme utnyttelse for BFS1 (bnr 188) og BFS2 (bnr 166, 
167). Tomtene innenfor BFS2 er små og de anbefaler å vurdere vertikaldelte boliger eller kjedehus. 
Forslagsstiller foreslår vertikale boliger og en utnyttelsesgrad på 210 m2. Det vil utgjør i overkant av % 
BYA=ca. 45. Utnyttelsesgraden bør i alle fall ikke være mer enn 40 %, som vil si BYA=186 m2. I følge 
kommuneplanens retningslinjer angis det en utnyttelsesgrad på BYA=40 % eller maks 500 m2 for boliger. 
Nabo, Kåre Kalleberg mener utnyttelsesgrad på 40 % er for høy og at utnyttelsesgrad på 20 % bør 
beholdes. Forslagsstiller mener det allerede er presedens til å godta 40 % jfr. retningslinjer i 
kommuneplanen og tillatelser som er gitt i området. 
 
Det stemmer at fleste tomtene i området er bebygd mer enn det gjeldende plan angir, hvor 
utnyttelsesgraden for de fleste tomtene er 27-35 %. Det er også vedtatt endringer i plan for andre 
områder på Svennevik, hvor det er tillatt utnyttelsesgrad på hhv 32 % og 40 %. Høyde på boligene er 
foreslått redusert. Utfra dette vurderes at en utnyttelsesgrad på 40 % kan aksepteres. 
 
Område BFS2 er ikke stort. Hvis det skal tillates vertikaldelte boliger her, er det viktig at boligene for 
tilstrekkelig med uteoppholdsareal. Vi har vært usikker på om det er mulig å få til. Forslagsstiller har 
utarbeidet illustrasjoner som viser hvordan dette evt er mulig. Det legges opp til parkering i 1. etg og 
leilighet over. Som situasjonsplanen viser vil det ikke være store område igjen til uteopphold på 
bakkeplan, men noe er det. I tillegg vil man kunne benytte terrasse.  
 

  
Situasjonsplan kilde Forslagsstiller 
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Snitt skisseforslag kilde: forslagsstiller/Agde 

 
Skisseforslag Kilde: Forslagsstiller/Agde 

 

 

Det er regulert inn et nærmiljøanlegg mellom BFS2 og sjøområdet. Innenfor dette område kan det 
tilrettelegges for rekreasjon med benker, bord, gapahuk etc. Dette vil være et bra tilskudd for området. 
Det er ikke stilt noen rekkefølgekrav ift opparbeidelse av dette området. Bygges det vertikaldelt 
tomannsbolig innenfor BFS2 kan det bli litt lite uteoppholdsareal, slik at det bør stilles krav om at det 
gjøres noe tilrettelegging innenfor område o_BNA før boligene tas i bruk. Som et minimumskrav foreslås 
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det å stile krav om at område tilrettelegges for rekreasjon og at det settes opp minimum bord og benker 
på det planerte område innenfor formålet. 
 

Øke antall båtplasser  

Det foreslås at felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS slik at det kan tilrettelegges for 2 
båtplasser til. Innspillet kommer fra eierne av eiendommene bnr 169 og 170 samt forslagsstiller. 

   
Gjeldende plan                                         Planforslag offentlig ettersyn                   Plan etter foreslåtte korrigering 

 

 
Tegnforklaring. Til venstre gjeldende plan. Til høyre forslag. 

 

I gjeldende plan ser det ut som at område er regulert «trafikkområde i sjø og vassdrag». Avgrensning på 
område f_VS i planforslaget ser ut til å bygge på hva som allerede er opparbeidet og i bruk. I området 
med lys turkis/blå farge regulert til «friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», som det 
nå foreslås båtplasser, ser det ut på ortofoto at det ligger noen steiner, og ikke er bygd brygge. Se utklipp 
under. Forsto på eierne at området ikke hadde vært i bruk til båtplasser, men at de ønsket at det ble 
tilrettelagt for det i planen. Både bnr 169 og 170 eier ned til sjøen. Ved å utvide område f_VS slik det 
foreslås vil også disse eiendommene får mulighet til båtplass på egen eiendom slik flere av de andre 
eiendommene. Det vil videre være i tråd med målebrev for disse eiendommene hvor det her er vist 
båtplass. Vi kan ikke se noen problemer med det. Grunnen til at disse båtplassene ikke var med i forslag til 
forrige behandling er at båtplassene ikke var etablert. Endringen krever også at bestemmelsenes § 14 a) 
justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser 
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Ortofoto og planforslaget 

 

Tiltak i grøntområde 

Innenfor regulert friområde på eiendom 62/43 som eies av kommunen er det bygd mur/terrassering og 
platting med glassrekkverk.  Nabo, eier av 62/13 ber om at dette privatiserte friområdet og steinsettingen 
i front ned til sjø tilbakeføres som grønt areal og beplantes for å dempe inngrepet i området.  
 
Plan og Næring har administrativt ansvar for forvaltning av kommunens eiendom og har til planforslaget 
uttalt at tilrettelegging for allmenheten på kommunens areal og badeområde er bra. Tilgjengelig 
parkering er viktig for å kunne bruke området. Når det gjelder privatiseringen i regulert friområde nær 
eiendom 62/188 på kommunens grunn foreslår Plan og næring at formålet her ikke endres til boligformål 
som foreslått, men at området reguleres til friområde som i tidligere godkjente plan.  Arealet blir en del 
av friområde GF4, som vil danne en buffer mellom boligarealet og sjøen. Tiltak som er utført på 
kommunens eiendom anbefaler de at fjernes. Området bør arronderes slik at terrenget får en tilpasset 
skråning ned mot bryggen. Videre uttaler Plan og næring at «plattingen og muren som er vist på vedlagte 
kart har negativ effekt på bygninger nord for området. Den gir inntrykk av et utsiktspunkt mot sjø og 
naboer i området. Grunnen til at boligtomten er regulert som opprinnelig er for å begrense innsyn til 
naboer og ivareta overgangen mellom tomt og sjø/brygge».  
 
På bakgrunn av innspill fra nabo og plan og næring som forvalter kommunens eiendom foreslås det at 
areal på 62/43 regulert til boligformål endres til friområde, og blir en del av området GF4. I plankartet er 
det regulert inn juridisk linje for støttemur. Regulert støttemur for platting/platået på kommunens grunn 
fjernes. Dette gjelder ikke regulert gangvei og støttemur for den på kommunens eiendom. 
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Utklipp plankartet område BFS1 eiendom 62/188 

 

 

På bakgrunn av innkomne merknader i nytt offentlig ettersyn foreslås følgende endringer i planforslaget: 

Plankart:  

• Regulert bom flyttes nord for tomt BFS2,  

• Område GF4 utvides. Areal regulert til boligformål på 62/43 endres til friområdet og inngår i 
områdde GF4. Regulert støttemur her fjernes. 

• Felles småbåthavn f_VS utvides mellom f_BBS3 og f_VS  til å også omfatte 2 båtplasser i 
sjøområder.  

 
Bestemmelser:  

• Bestemmelse § 13: Badeområdet skal være tilgjengelige for alle. Det foreslås å fjerne siste del av 
1 setning – dvs ordene «for beboere i området» 

• Bestemmelse § 9 plassering av bommen endres iht endret plassering av bom 

• Bestemmelsenes § 14 a) justeres fra 8 båtplasser til 10 båtplasser 

• Det stilles krav om at det skal settes ut badebøyer, line eller lignende for å skille mellom bading 
og båttrafikk.   

• Rekkefølgekrav: Før boligene innenfor område BFS2 kan tas i bruk skal område o_BNA 
tilrettelegges for rekreasjon. Det skal minimum etableres bord og benker på det planerte 
området innenfor formålet. 

• Nye bestemmelser 4.3 BFS2:  
a) Bebyggelse innenfor BFS2 tillates oppført som vertikaldelt 2-mannsbolig. Bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer, med flatt tak og maksimal gesimshøyde 6,0 m målt fra ferdig gulv 1. 
etasje.  

b) Høyeste gesims på boenhet lengst nord skal ikke overstige kote +16,5. Høyeste gesims på 
boenhet lengst sør skal ikke overstige kote +18,0.  

c) Maksimal utnyttelse innenfor BFS2 skal ikke overstige 185 m2 BYA. Det skal etableres 2 
parkeringsplasser per enhet, men disse kan etableres innendørs.  

 
Plandokumentene kvalitetssikres, slik at det er samsvar mellom planbeskrivelse og bestemmelser. 
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Konklusjon: 

 

Planforslaget tas opp til ny behandling. På bakgrunn av innkomne innspill foreslås det noen endringer i 

planforslaget. Naboer og offentlige myndigheter bør få anledning til å uttale seg til disse, og det foreslås 

at planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg: 
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 Arkivreferanse: 2020/2679-13 
 Arkivkode: 201807/62/43/L13 
 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 06.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

16.06.2020 47/2020 

 

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 62, bnr. 188, 43 
m.fl., del av Neset, Svennevik Ytre planID 201807 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Utvalg for miljø, plan og teknisk fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Ny bestemmelse: Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. 
Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 
mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 
materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen 
 
Plankartet: 
Nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å omfatte område benevnt o_GF1. 
Parkeringsplass o_SPP fjernes/flyttes. Det reguleres inn parkeringsplasser sør i planområde på del av tomt 
3. 4 parkeringsplasser. Se skisse i saksframlegg. 
Resterende/gjenværende areal av tomt 3, tillegges tomt 2. 
Gangvei O_SGG1 forlenges, og erstatter vei O_SV. 
 
 
 
 
Utvalg for miljø plan og teknisks behandling av sak 47/2020 i møte den 16.06.2020: 

SAKSFRAMLEGG

138



2

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Utvalg for miljø, plan og teknisk fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Ny bestemmelse: Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. 
Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 
mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 
materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen 
 
Plankartet: 
Nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å omfatte område benevnt o_GF1. 
Parkeringsplass o_SPP fjernes/flyttes. Det reguleres inn parkeringsplasser sør i planområde på del av tomt 
3. 4 parkeringsplasser. Se skisse i saksframlegg. 
Resterende/gjenværende areal av tomt 3, tillegges tomt 2. 
Gangvei O_SGG1 forlenges, og erstatter vei O_SV. 
 
 
 
 
Utvalg for miljø plan og teknisks Behandling 16.06.2020: 
  
Representanten Kai Ingebretsen, FrP, ba om at habiliteten ble vurdert.  
UMPT drøftet saken og vedtok at Ingebretsen var habil. 
  
Arnfinn Havås, H, fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens forslag: 
Tomt 2 og 3 omgjøres til parkeringsplasser og friområde. 
 
Avstemming: 
Det ble først stemt over forslaget fra Arnfinn Havås, H,  
 
Forslaget falt med 3 stemmer (Arnfinn Havås - H, Enda Marie Birkeland - H og Gordon Dragland - AP) mot 
4 stemmer. 
  
Kommunedirektørens forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
  
 
Utvalg for miljø plan og teknisks Vedtak 16.06.2020: 
  
Utvalg for miljø, plan og teknisk fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende endringer:  
 
Bestemmelser:  
Ny bestemmelse: Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. 
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Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og 
mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og 
materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen  
Plankartet: Nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å omfatte område benevnt o_GF1. Parkeringsplass 
o_SPP fjernes/flyttes. Det reguleres inn parkeringsplasser sør i planområde på del av tomt 3. 4 
parkeringsplasser. Se skisse i saksframlegg. Resterende/gjenværende areal av tomt 3, tillegges tomt 2. 
Gangvei O_SGG1 forlenges, og erstatter vei O_SV.  
  
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Planen er framstilt som privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3. 

 
Planforslaget 
KIKonsult AS fremmer planforslaget på vegne av Arne Pettersen/AP Bygg AS 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart i målestokk 1:400 m, datert 30.04.20  
- Reguleringsbestemmelser datert 30.04.20  
- Planbeskrivelse datert 30.04.20 
- Ros analyse 
- Situasjonsplan terrengsnitt 
- terrengsnitt  

 
Planområdets beliggenhet 
Planområdet er lokalisert på Neset, del av Svennevik, ca. 5 km fra Alleen sentrum. Samlet planareal utgjør 
ca. 6,3 daa og består utelukkende av tidligere regulert område. Området er en del av et større 
boligområde, som i hovedsak er bebygd med boliger og tilhørende naust og småbåthavn i nærheten. 
Innenfor planområde er det 3 boligtomter hvorav 1 er bebygd og 2 er ubebygde. Mellom boliger og 
båtplasser er det langs sjøen noen grønne arealer. 
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Oversiktskart – rød ring angir planområdet 

 
 

 
Forslag til nytt plankart kilde: KIKonsult AS 
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Hensikt med regulering 
Det er utført diverse tiltak i området som ikke er iht. gjeldende plan. Hensikten med 
omreguleringen er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk etablerte tiltak i området 
samt tilrettelegging for allmenheten  
  
 
Eiendomsforhold 
For oversikt over hjemmelshavere i området vises til liste i planbeskrivelsen.  

 
Forhold til overordnete planer 
Område er regulert og er i gjeldende kommuneplan gitt hensynsone H910, hvor det er angitt at 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde».  
 
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan viser boligbebyggelse (F1a), småbåtanlegg i sjø og vassdrag (F6a), og friområde 
(F4a).  
 
Historikk og bakgrunn for saken 
Det er utført diverse tiltak i området som ikke er i henhold til gjeldende plan. Dette gjelder tiltakene:   

 Oppføring av mur i kant av tomt 1, eiendom 62/188 mot eiendom gnr 62/13 samt utenfor tomta, 
på 62/43.  

 Terrassering/bygging av mur og platting innenfor regulert friområde på eiendom 62/43 som eies 
av kommunen. 

 Anlagt uteplass/platå sør for båthuset. Delvis innenfor område regulert til friområde og delvis 
innenfor område regulert til Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

 Sti fra bnr 188 ned til sjøen. 
 Båthus og boder er ikke bygd iht. plan. Båthusene er bygd lenger ut i sjøen enn det plan viser. 

Bodene lenger mot øst. 
 Flytebrygge/badebrygge 

 
Tiltakene nevnt over er søknadspliktige tiltak og er av kommunen vurdert til ikke å være søkt om. Videre 
er flere av tiltakene oppført på bnr 188 og kommunens eiendom bnr 43. Det har vært lang dialog med 
eier av bnr 188 om forholdet og det er fattet politisk vedtak om tvangsmulkt og dagbøter om ikke søknad 
leveres. Istedenfor søknad om dispensasjon, ble det avklart at den beste løsningen var 
reguleringsendring. Det ble satt krav om planforslag måtte være levert kommunen innen 01.03.20. I 
februar 2020 ble fristen endret til 01.05.20 (utvalg for miljø, plan og teknisk 25.02.20). I samme vedtak 
ble det vedtatt at ved fristoverskridelse løper det tvangsmulkt på kr. 500,- pr. dag til komplett planforslag 
med ny avgrensning er levert inn.  
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Bakgrunnen for planarbeidet er det politiske vedtaket om tvangsmulkt. Planforslaget søker å rette opp i 
de planfaglige avvik som eksisterer mellom gjeldende plan og faktisk etablerte tiltak og vil hjemle utførte 
tiltak. 
 
Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsvei for transport av materialer mm. Det er i nyere 
tid opparbeidet kjørevei og parkeringsplass i friområdet i nærheten av båthusene. Gjeldende plan legger 
opp til gangveg ned til sjøområdet. Det er gjort forsøk på å stenge veien med bom for å hindre at folk 
kjører ned. Dette etter henvendelse fra andre i området. Planforslaget legger til rette for å videreføre 
adkomsten ned til båthusene og sjøområdet som gangvei og at veien stenges med bom.  
   
Viktige datoer 
18.04.18 HMPD sak 32/18 gir pålegg om å søke byggetillatelse/anlegging av allerede oppførte båthus, 
båthus, båtstø, sti støpt grunn sør for båthus, flere murer 
22.08.18 HMPD vedtak om tvangsmulkt oppheves med virkning fra 12.06.18. Det settes vilkår om at 
planinitiative blir levert innen 01.10.18. 
19.11.18 oppstartsmøte med tiltakshaver, tidligere plankonsulent og kommunen. 
20.11.19 HMPD sak 96/19 – vedtak om pålegg om å sende inn forslag til plan for området avsatt i 
oppstartsmøte for plan ID 201807 innen 1.03.19 
14.02.20 avklaringsmøte med kommunen, tiltakshaver og ny konsulent KIKonsult AS 
17.02.20 melding om oppstart av planarbeid 
25.02.20 UMPT pålegg til Arne Pettersen som tiltakshaver og eier om å innsende forslag til 
detaljreguleringsplan for området avsatt i oppstartsmøte for plan ID 201807 innen 1.05.20. Dato endret 
fra 01.03.20 til 01.05.20 
16.04.20 utkast til planforslag 
01.05.20 formell oversendelse av planforslaget 
 
 
Endret planavgrensning 
Det ble opprinnelig meldt oppstart av planarbeid for et større område (53 000 m²). I brev datert 13.12.19 
ber forslagsstiller om aksept for en reduksjon i planavgrensning ift tidligere varslet.  
 
Bakgrunnen for endringen var flere forhold: 
Det ble november 2019 foretatt en mindre endring for et område på Neset. Dette området var innenfor 
opprinnelig varslet planområde. Forslagsstiller så det som unaturlig å opprettholde varslet 
planavgrensning for tomter omfattet av denne endring. 
 
I oppstartsmøte ønsket kommunen at eiendom gnr 62 bnr 13 ble tilført planområdet. Det var varslet 
ønske om ekstra boenhet på denne tomten. I gjeldende plan er dette område regulert til «Park». Etter 
gjeldende forskrift om konsekvensutredning, ville dette medført en mer omfattende planprosess da et 
slikt tiltak er omfattet av KU-forskriften – og således Konsekvensutredningspliktig, noe de andre tiltakene 
ikke er. Tiltakshaver/forslagsstiller så det som naturlig at dette arealet utgår av planområdet. Med krav 
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om KU anser forslagsstiller at planavgrensning som ble avtalt på oppstartsmøte ikke vil være reelt 
gjennomførbart innenfor tidsfrist som er satt i vedtaket. 
 
Resterende boligtomter, med tilhørende sjøarealer, innenfor tidligere varslet planområde er bebygd eller 
under bygging, i tråd med gjeldende reguleringsplan med endringer. Basert på tidligere saksgang, med 
påfølgende politiske vedtak om retting av ulovlige tiltak, er stridens kjerne av forslagsstiller vurdert å 
være begrenset til eiendom 62/188 med tilhørende grøntområder mot sjø og båthus langs sjø. 
Planavgrensningen reduseres for å dekke dette området.  
Endret planavgrensning er avklart med kommunen v/virksomhet for Arealmiljø og plan pr telefon 
30.01.20 og i møte mellom konsulent, Pettersen og kommunen v/virksomhet for Arealmiljø og plan den 
14.02.20.  
 

 
Opprinnelige planområde er merket med lilla, ny planavgrensning med blått. Det er meldt oppstart iht. blå avgrensning. 

 
Innkomne merknader til planoppstart 
Oppstart av planarbeid ble varslet i brev datert 17.02.20 samt annonse i lokalavisen Lister. Høringsfristen 
var 03.04.20. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innkomne 
merknader samt forslagsstillers og kommunedirektørens kommentar til merknadene er referert 
nedenfor. 
 
Uttalelse fra Agder fylkeskommune, datert 11.03.2020 
Ingen merknader. Saken er oversendt Norsk Maritimt Museum ift forholdet til kulturminneloven. 
 
Forslagsstillers kommentar: tas til etterretning 
 
Kommunedirektørens kommentar: tas til etterretning. 
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Uttalelse fra Norsk Maritimt Museum, datert 12.03.2020 
På nåværende tidspunkt har NMM innen innvendinger til reguleringsplanen. Ved offentlig ettersyn vil de ta 
endelig avgjørelse når det gjelder behovet for en marinarkeologisk registrering i henhold til kml § 9. 
 
Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Tas til etterretning 
 
Fylkesmannen i Agder, datert 19.03.2020 
Planinitiativet viser et mye større område enn det som det nå varsles oppstart på. Det har vært svært 
mange endringer i den gamle planen på Svennevik. Vi mener det hadde vært en fordel og sett heile eller 
iallfall store deler av området under ett, i stedet for å få stadig flere mindre endringer og dispensasjoner. 
Vi ber kommunen vurdere å prøve å få til planarbeid for større områder.  
 
Vi ser likevel ikke grunn til å gå imot planarbeidet som nå er varslet. Vi ser det som positivt at det skal 
legges til rette for allmenn rekreasjon i tilknytning til eksisterende badebrygge. Vi mener de grønne 
arealene i gjeldende plan bør forbli «grønne» og tilgjengelige for allmennheten. 
 
Forslagstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Med unntak av et område ved bnr 188 som allerede er privatisert 
med platting og glassverk, legges det opp til at friområdene forbli «grønne» og tilgjengelige for 
allmennheten. Videre er det regulert inn et nærmiljøanlegg, hvor det kan legges ytterligere til rette for 
allmenhetens rekreasjon. 
Planavgrensning er endret utfra hva som ble ansett som hensiktsmessig ift hensikten med planen. Se også 
kommentar i eget punkt. Ellers ser kommunedirektøren at det kan være behov for å gjøre endringer i den 
eldre planen for Svennevik, spesielt i bestemmelsene.  
 
Fiskeridirektoratet, datert 25.03.2020 
Fiskeridirektoratet region Sør har vurdert de tilsendte dokumenter og kart og finner at planarbeidet slik 
det er beskrevet ikke kommer i konflikt med noen av de interesser de er satt til å ivareta. Ingen merknader 
til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for boliger på Svennevik gnr/bnr 62/43 med flere i Lyngdal 
kommune.  
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til etterretning 
 
Kystverket Sørøst, datert 26.03.2020 
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Planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra farled (biled). Det er etablert båthus og 
båtplasser i og ved planområdet. Kystverket sørøst minner om at eventuelle konsekvenser for sikkerheten 
og fremkommeligheten i farvannet må belyses og vurderes gjennom planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til etterretning 
 
Grete og Arnt Helge Svindland, datert 27.03.2020, eier 62/174 
Nede ved sjøen har vi båthus med båtplass ved siden. Båtplassen brukes av barn og barnebarn og derfor 
ønsker vi å bygge en liten bod som de kan bruke til å ha utstyr som hører til deres behov. De årene vi har 
bodd her har det hele tiden vært diskusjon angående veirett ned til båthusene. Vi mener vi har krav på å 
kunne bruke "veien" vi har laget i samarbeide med Arne Pettersen. Vi må ha muligheter til å kunne komme 
ned med bilen for å levere eller hente utstyr derfra. Vi har betalt 40.000 kr av utgiftene det var med å 
tilvirke veien i sin tid, og derfor mener vi helt bestemt at vi må ha denne muligheten. Bnr.171 og 172 skal 
også ha mulighet til å bygge bod til sine båtplasser.  
 
Forslagsstillers kommentar: Dagens trase reguleres som ordinær bilveg inn til ny parkeringsplass, mens 
resterende trase ned til sjøen reguleres som gangtrase. Det foreslås etablert fysisk hindring i overgangen 
bil/gående, men med mulighet for åpning av denne ved behov. Adkomst mellom boliger og 
bryggeområde vurderes ivaretatt i bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder 
avsatt til friområder (f_GF4). 
Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  
 
«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres 
i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 
og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse 
ved sjøen.»  
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er ønskelig å begrense biltrafikk ned til området ved båthusene 
og badebrygge. På Svennevik er de fleste steder ved sjøen i dag privatisert. Dette område er et av få 
steder hvor allmennheten har adgang til sjøområdet. Det er brygger, flytebrygge og vannsklie som gjør 
både fisking og bading mulig. Det er i planforslaget regulert inn et nærmiljøanlegg hvor det kan 
tilrettelegges for bålplass, gapahuk etc som gjør det mulig for ytterlig å tilrettelegge for allmenn 
rekreasjon og friluftsliv. Det er opparbeidet en parkeringsplass på kommunens areal nede ved båthusene, 
uten avtale med kommunen. Dette arealet ønskes bedre tilrettelagt for allmenheten Utfra arkivet kan vi 
ikke se at permanent kjørevei ned til sjøen er godkjent. Gjeldende reguleringsplan legger heller ikke opp 
til kjøring ned til båthusene. Det antas at det er mulig med oppbevaring av noe utstyr i båthusene og 
bodene som er der. Det kan vurderes om det kan åpne for å sette opp noen flere boder.  
 
Ragnhild Margrethe og Kåre Kalleberg, datert 02.04.2020, eier av 62/24. 
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Det konstateres at det er en rekke avvik mellom plan og utførte tiltak uten at vi skal liste dem opp her. Det 
er foretatt bygging og gjennomført tiltak offentlige friområder og det er forstemmende at kommunen som 
grunneier og bygningsmyndighet ikke klarer å følge opp ulovlig bygging med vedtak om rivning og 
tilbakeføring, men i stedet legger opp til at tiltakene blir «lovlige» ved å revidere planen. 
 
Gjeldende reguleringsplan § 5 angir at «det kan opparbeides gangveg i 2,5m bredde fra offentlig veg til 
småbåthavn». Det ble ved bygging av båthusene etablert en anleggsvei for transport av materialer til 
byggingen som var ferdig for ca. 10 år siden. Den 21.6.2016 ble det igangsatt arbeid med opparbeiding av 
kjøreveg og parkeringsplass i friområdet av eiere båthus. Vi varslet kommunen om dette omgående og 
krevde skriftlig at kommunen stoppet arbeidene og krevde tilbakeføring. Det vises til vedlagte foto. 
Tiltaket ble dog gjennomført uten at kommunen grep inn og har resulterte i betydelig biltrafikk til 
båthavna. Det tok et år før kommunen satte opp en låsbar bom på gangvegen, men bommen ble aldri låst 
og biltrafikken har fortsatt til i dag.  
 
Det konstateres også at det er solgt båthus med eget gnr/bnr som ikke er knyttet til eiendommene i 
området og at disse ikke har parkeringsplass. Dette er i strid med planen der forutsetningene var at 
båthus/båtplasser ble tinglyst på eiendommene på Neset og da ikke krevde parkeringsplasser. 
 
Vi krever at dagens bestemmelser § 5 for friområdene beholdes uendret og at kommunen krever 
tilbakeføring av friområdet til grasbakke og fysisk stenger gangvegen for biltrafikk. Området er ferdig 
bygget ut, og det er ingen behov for mer kjøring til båthavna. Området trenger i tillegg også grøntarealer 
ettersom det ikke er større lekeplasser i boligområdet. Biltrafikken på den 3m smale offentlige vegen 
mellom vår eiendom og de 2 boligtomtene på vestsiden av vegen er til stor sjenanse og ulempe og for vår 
eiendom og de 2 tomtene som ikke er bebygd. 
 
Forslagsstillers kommentar: Planforslaget slik det foreligger ivaretar de intensjoner nabomerknad 
påpeker, både i bestemmelser og plankart.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Gjeldene plans § 5 om friområde vurderes å være ivaretatt med de 
nye bestemmelsene §§ 9 og 12. 
Det legges i planforslaget til rette for en parkeringsplass hvor det er plass til 4 biler og gangvei ned til 
sjøområdet.  Parkeringsplassen foreslås flyttet, se eget punkt i vurderingen. Området hvor det i dag er 
laget parkeringsplass skal kunne benyttes til bålplass, gapahuk etc, noe som vil styrke området som et 
rekreasjonsområde for allmenheten.  
 
Stian og Anne Mari R. Fåland, datert 02.04.2020, eier av 62/201 
Tomtens utforming 62/201 tar utgangspunkt i en naturlig trase til friområde F4a (i gjeldende plan) og sjø. 
Se fradelingsak 62/40 25.08.05 med vedtaksnummer 818/05. Målebrevets formål er definert som: I h.h til 
reg. plan: Bolig, friområde, båtplass. Som det fremgår av kotehøyder for planområde er det delvis bratt 
terreng, og tilkomst til friområde/sjø vil kreve trapp eller planering av trasè, i sørlig del av 62/171 mot 
62/201.  Adkomstrett på 62/171 er tinglyst i grunnboken. Merknad er klarert med hjemmelshaver. 
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En ny revidert plan bør sørge for fortsatt tilgang for allmennheten til friområde F4a og fasiliteter i tråd 
med opprinnelig planbeskrivelse, nærmere beskrevet under F4a. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget slik det foreligger vurderes å ivareta de intensjoner nabomerknad påpeker gjennom 
bestemmelser vedrørende etablering av adkomst gjennom områder avsatt til friområder (f_GF4).  
 
Kommunedirektørens kommentar: Planforslaget legger opp til at allmenheten fortsatt skal ha tilgang til 
dette friområdet. I tillegg legges det opp til et nærmiljøanlegg hvor det kan tilrettelegges for bålplass, 
gapahuk etc til bruk for allmennheten. 
Det er foreslått lagt inn en bestemmelse hvor det åpnes for at det kan etableres trapper og/eller stier, 
som sikrer fri adkomst mellom tilliggende bolig – og bryggeområde. Det tillates ikke vesentlige 
terrengbearbeidelser for etablering av gangforbindelse.   
 
Knut Arne Flottorp, Merete Vorland Flottorp og Morgan Håland, datert 03.04.2020, eier av 62/172, 173 
I oppstarts varsel av 17.02 nevnes det justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. For å få kart og 
terreng til å stemme forstår vi at allerede etablerte tiltak som båthus må få justerte formålsgrenser og 
byggegrenser. Men vi ser ingen grunn til at ubebygde boligtomter (62/166 og 62/167), som ligger i det 
omsøkte planområde, skal ha noe utvidede byggegrenser uten samtykke fra nabo. Hva gjelder utnyttings 
grad, mønehøyder og gesims høyder vet vi at store deler av Neset boligfelt fikk ny reguleringsplan i 
november 2019 (Arkiv 62/156/L13, Saksmappe: 2019/2187 – 25111/2019) og stiller oss undrene til 
hvorfor de resterende 6 – 8 tomtene i feltet ikke er tatt med i samme plan. Særlig hvis det nå søkes om 
disse nye retningslinjene for dette planområde.   
 
Disse meget små tomtene (62/166 og 62/167) ville etter vår mening vært mer passende å få omregulert 
til parkering (et punkt som nevnes i oppstarts varsel av 17.02 under punkt «Aktuelle reguleringsformål») 
slik at ikke friluftsområde/turområde blir benyttet til dette. Det er viktig at område avsatt til grønt 
område forblir nettopp det. Utbygger har solgt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten å ta 
hensyn til at de behøver parkering.  
 
Utformingen av boligtomtene mot sjøen (62/174, 62/201 og 62/172) har alle en passasje ned til sjøen og 
dette område av boligtomtene kommer inn under område som er illustrert i «Illustrasjon 1 Planområde» i 
oppstarts varsel fra 17.02. Intensjonen med en slik grense utforming er, etter vår mening, å sikre adkomst 
til eget båthus/båtplass uten å krysse annen manns grunn. Det burde derfor fremkomme av ny 
detaljregulering at oppføring av trapp/sti/gangvei kan utføres.  
  
Det er i dag oppført flere båthus og rekker med sjøboder i det omsøkte område. Sjøbodene tilhører 
båtplassene på bryggeanlegget. Det er fortsatt båtplasser i det omsøkte område som ikke har oppført 
slike sjøboder. Dette må komme inn i en ny detaljregulering slik at eiere av båtplass kan sette opp slike 
boder som det allerede er presedens på i område.  
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Båthusene er bygget med ca. 50m2 i grunnflate og med loft. Det må være en mulighet å bruke dette 
loftet til overnatting og innrede med fasiliteter som toalett og bad. For å forbedre det innvendige arealet 
av båthusene må det også bli anledning til å legge trapp til loftet i ett utvendig trappeløp på båthusenes 
gavelvegg.  
 
Eksisterende badebrygge og rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle og vi er enig i at det i større 
grad legges til rette for dette slik det fremkommer i bakgrunn for varsling. Vi ønsker i den forbindelse å 
understreke behovet for biloppstillingsplasser i umiddelbar nærhet og at de to små tomtene langs veien 
ned til badeplassen blir omregulert til dette. 
 
Forslagsstillers kommentar: Planavgrensning er gjort i samsvar med planavdelingen v/Lyngdal 
kommune etter søknad om endring av denne. Øvrige tomter på Neset kunne med fordel også ha vært 
regulert i samsvar med gjeldende kommuneplans bestemmelser, men da bakgrunnen for påstartet 
planforslag var en ulovlighetsoppfølging med varsel om tvangsmulkt, ble valgt planavgrensning vurdert 
hensiktsmessig og gjennomførbar innenfor vedtatte frister.  
Tomter på gnr/bnr 62/166 og 62/167 videreføres med byggegrenser tilsvarende som i gjeldende plan, 
samt gjeldende plans begrensninger på høyder. Vedrørende utnyttelsesgrad foreslås dette justert til å 
samsvare med gjeldende kommuneplans bestemmelser, og det vises til begrunnelse for dette i avsnitt 
5.3.1.  
Parkering til badeplass foreslås løst innenfor område o_SPP i plankart.  
Passasje til sjø er sikret etablert gjennom grøntområder i bestemmelsene. Se for øvrig tilsvar på dette 
temaet i tidligere innspill.  
 
Vedrørende bod innenfor BBS5 foreslår vi at kommunen vurderer å tilføre en bestemmelse 5.2 b):  
 
«Det tillates etablert 1 bod for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres 
i 1 etasje med saltak og inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 
og 3,5 m målt fra ferdig gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse 
ved sjøen.»  
 
Hvorvidt eksisterende båthus tillates innredet og benyttet som boareal på loftsetasje ønsker ikke 
tiltakshaver og planforslaget å ta direkte stilling til, da dette vurderes å være opp til kommunens 
administrasjon å ta stilling til hvorvidt en slik løsning er ønskelig i området.  
 
Merknader vedrørende badebrygge/rekreasjonsområde vurderes ivaretatt i planforslaget. Se for øvrig 
tilsvar til tidligere merknader på samme tema.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Det er ikke ønskelig å endre bestemmelsene slik at det kan 
tilrettelegges for overnatting i båthusene. Når det gjelder punkt om flere boder vises det til eget punkt i 
vurderinga. Det er settes av 4 p-plasser, som anses tilstrekkelig ift mange bor i gåavstand fra dette 
området og det er ønskelig å beholde mest mulig av friområdet. Parkeringsområde foreslås endret/flyttet 
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ift det planforslaget legger opp til. Tomt 2 og 3 se eget punkt. Det vises ellers til forslagsstillers 
kommentar. 
 
Andre aktuelle saker i området: 
Område i vest er regulert, men det pågår en endring av planen - Detaljreguleringsplan for 
Svennevikbukta, plan ID 200702. Planarbeidet startet i 2007 og det har vært en lang planprosess. 
Planforslaget har vært på 3. gangs offentlig ettersyn med høringsfrist 24.04.20. Innspillene gjennomgås 
og det vurderes om det er behov for mer dialog grunneiere og berørte parter i området. Det satses på å 
ta opp planforslaget til behandling igjen høst.  
 
 
Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Punkter som kan trekkes 
fram er: 
 
Boder 
Det er kommet innspill på at det ønskes flere sjøboder. Eksisterende sjøbodene tilhører båtplassene på 
bryggeanlegget, men det er ikke alle båtplassene skal ha sjøbod. Forslagsstiller foreslår at det åpnes for 
flere sjøboder innenfor området BBS5 og foreslår følgende ny bestemmelse: «Det tillates etablert 1 bod 
for oppbevaring av utstyr per bruksnummer innenfor BBS5. Boder kan oppføres i 1 etasje med saltak og 
inntil 6 m2 BYA per enhet. Høyeste tillatt gesims- og mønehøyde henholdsvis 2,5 og 3,5 m målt fra ferdig 
gulv. All bebyggelse skal ha samme farge og materialvalg som øvrig bebyggelse ved sjøen.» 
Kommunedirektøren ser det kan være praktisk med bod til oppbevaring av utstyr etc. Dette vil også være 
positivt ift trafikk/kjøring, da behovet for å kjøre til båtplassene vurderes å bli mindre når alle båtplassene 
har bod for oppbevaring av utstyr. Foreslåtte maks størrelse på 6 m2 er iht. kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
Solgt/fradelt båthus til personer som ikke bor i Neset boligfelt uten parkering 
I følge matrikkelen bor/har hjemmelshaverne til de fleste båthusene bolig på Neset eller Svennevik. Det 
ble høsten 2018 gitt tillatelse til fradeling av et båthus. Her ble det stilt krav om at det måtte 
dokumenteres parkering, før det ble gitt tillatelse, noe som ble gjort. 
 
Gangforbindelse mellom tilgrensede boliger og sjøområde. 
Det er i bestemmelse § 12 åpnet for at det kan etableres gangforbindelse som trapper og/eller stier i 
friområdet slik at det blir fri adkomst mellom tilliggende brygge og boligområder. Det forutsettes god 
terrengtilpasning og tillates kun hvis tiltaket ikke krever vesentlig terrengbearbeidelse for å kunne 
etableres. 
 
Byggeplanene 
Planområdet er en del av et større boligfelt, hvor planforslaget omfatter 3 boligtomter hvorav 1 er 
bebygd og 2 er ubebygde. Planforslaget legger ikke opp til nye enheter. Utnyttelsesgraden er i gjeldende 
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plan BYA=20 %, og søkes endret til BYA=40 %. Det begrunnes med at tomt 1 bnr 188 er bebygd med en 
utnyttelsesgrad på BYA= 30-35 % og at kommuneplanen angir en utnyttelsesgrad for boliger på BYA=40 
%. Det kan tilføyes at det i november var en endring for et annet område på Neset hvor utnyttelsesgraden 
ble endret til BYA=40 %. For tomter under 605 m2 ble utnyttelsesgraden satt til maks 250 m2.  
Byggegrense for tomt 1 justeres ift hva som faktisk er bygd. Også byggegrense for tomt 2 og 3 søkes 
justert noe og intern byggegrense mellom tomtene fjernes. Selve byggeområdet utvides med ca. 50 m2 
pga. interne byggegrense mellom disse tomtene fjernes. 
 
Planforslaget legger til rette for et nærmiljøanlegg o_BNA, hvor det kan tilrettelegges med gapahuk, 
sitteplasser og grillområde. Område er i gjeldende plan regulert til friområde, men det er i senere år 
anlagt parkeringsplass her. Det legges til rette for en parkeringsplass i område nær tomt 2 og 3 hvor det 
er plass til 4.  
 
Innenfor området BBS1-4 er det oppført 5 båthus, med et foravtrykk på 11 m x 5,5 m per enhet og høyde 
mellom kote +5 og +7. Plasseringen er ikke iht. gjeldende plan og planforslaget hjemler bebyggelsen som 
allerede er oppført. 
Videre legger planforslaget opp til å hjemle oppførte murer iht. faktisk omfang og utførsel. 
Forstøtningsmurer som oppført utenfor byggegrense er i plankartet angitt med juridiske linjer. Linja angir 
topp mur, mens deler av murens fot inngår i tilstøtende arealer.  I bestemmelse § 3.1 er det angitt at 
«etablerte murer på tomt 1 skal ikke overstige 5,5 meter målt fra etablert sti til sjøen».  
   
Det er opparbeidet en platting på kommunens eiendom, sør for bnr 188. Område er regulert til 
friområdet og søkes omregulert til boligformål og tillagt bnr 188.  
 
Kommunedirektøren anbefaler noen endringer for nærmiljøanlegget o_BNA, parkeringsarealet o_SPP og 
de ubebygde tomtene 2 og 3. 
 
Grønnstruktur og rekreasjonsområde 
Det legges til rette for opphold og rekreasjon innenfor planområdet. Innenfor badeplassområde GB kan 
det legges til rette for sitteplasser ved sjøen. Det er videre bygd en flytebrygge/badebrygge i område, 
som planen hjemler.  Det er regulert inn et område for offentlig nærmiljøanlegg BNA hvor det tillates 
bålplass, gapahuk og lignende.  Det er angitt utnyttelsesgrad (BYA=15 m2) og maks høyde.  
Deler av område regulert til friområde er bratt og ikke så godt egnet til friluftsformål. Dette gjelder 
spesielt område som ligger mellom båthusene og tilgrensede boliger. Område benevnt o_GF1, beliggende 
mellom areal avsatt til nærmiljøanlegg og tomt 2 har liten høydeforskjell og det vurderes at område kan 
være godt egnet til rekreasjon og friluftsformål. Det foreslås at nærmiljøanlegget o_BNA utvides til også å 
omfatte dette området. Nærmiljøområdet vil etter foreslåtte endring ha en størrelse på ca. 500 m2.  
 
Mur og tiltak i grøntområde 
Det er oppført murer på bnr 188 og bnr 43. Disse er en av grunnene til pågående planprosess. Bilde under 
angir terreng- og snittmålinger av utførte tiltak. Lindland Maskin har utført målingene.  Planforslaget 
legger opp til å hjemle disse tiltakene i plankart og bestemmelser, med det omfang og utførelse som 
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faktisk etablert. Forstøtningsmurer utenfor byggegrense er i plankart angitt med juridiske linjer, hvor 
linjer angir topp mur, mens deler av murens fot inngår i tilstøtende arealer.  
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Målinger utført av Lindland Maskin. Kilde planbeskrivelsen 
 
 

Videre er det utført tiltak innenfor område regulert til friområde. Det er opparbeidet platting med støpt 
betongdekke og med glassrekkverk som avgrensning. Området er etablert som en avsats ca. 8,0 meter 
høyere enn nedenforliggende bryggeområdet. Adkomst til dette området er trapp fra bolig på bnr 188 
eller fra båthuset. Området har en størrelse på ca. 54 m2 og planforslaget legger opp til at arealformål 
endres til boligformål og tillegges bnr 188.  
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Utklipp planforslaget 

 
Kommunen har tidligere fått forespørsel om fradeling av tomt til Pettersen sitt båthus. Det ble i samme 
henvendelse opplyst om at Pettersen var interessert i å kjøpe det areal som blir mellom båthusparsellen 
og egen eiendom (område benevnt BFS1 og f_BBS1 på plankartet).  
 
Formannskapet behandlet henvendelsen i møte 26.09.19 hvor de fattet følgende vedtak: 
 
Lyngdal formannskaps vedtak 26.09.2019:  
Formannskapet viser til rådmannens vurdering og vedtar at areal regulert til båthus på gnr 62 bnr 43, 
fradeles til Arne Pettersen som omsøkt, og forøvrig i henhold til inngått utbyggingsavtale mellom Lyngdal 
kommune og Arne Pettersen.  
Rådmannen får fullmakt til å iverksette fradelingen.  
Arealet, mellom Arne Pettersens bolig og tomt regulert til båthus, regulert til friområde, bør forbli 
kommunal eiendom, forøvrig i tråd med inngått utbyggingsavtale. 
 
I utbyggingsavtalen pkt. 7 heter det: 
"LK beholder hjemmel til de fellesarealer som ikke inngår i tomtene etter utbygging 
av området (veier, lekeplasser, friområde m.v.)» 
 
Når det gjelder arealet mellom bolig på bnr 188 og sjøområdet, er kommunedirektøren klar over tidligere 
avgjørelse av formannskapet, men ser også at det er argumenter som taler for å omregulere arealet slik 
planforslaget legger opp til. Det er gitt tillatelse til fradeling av båthus med tilgrensede areal. Det er kun 
areal regulert til friområde og arealet som ønskes omregulert til boligformål igjen. Tilgrensede 
nabotomter eier helt ned til sjøen. Det hadde vært ønskelig å få til en sti langs/nær sjøen, men dette lar 
seg ikke gjøre pga. privatrettslige forhold. Kommunens område blir dermed i virkeligheten lite tilgjengelig 
for allmenheten. Dessuten er området forholdsvis bratt og ikke godt egnet til bruk som friområde. Videre 
er det i dag opparbeidet platting med glassgjerde (se bilde ovenfor), slik at område allerede er privatisert. 
Utførte tiltak anses ikke å være i tråd med arealformål friområde. Planforslaget skal rette opp avvikene 
som er mellom utførte tiltak og plan, og det vil da være naturlig at område enten omreguleres til 
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boligformål, i tråd med dagens bruk eller at område forblir friområdet, men at utførte tiltak fjernes og 
område endres tilbake til friområde. Det kan gjøres oppmerksom på at planforslaget ikke tar stilling til det 
privatrettslige mellom kommune og tiltakshaver. Det kreves at det inngår egen privatrettslig avtale 
mellom partene, men slik planforslaget nå foreligger legger det til rette for at utførte tiltak blir i tråd med 
gjeldende planverk.  
 

 
Parkeringsarealet o_SPP og Tomt 2 og 3 
Planområde ligger innenfor 100 metersbelte og det er viktig å sikre allmenheten adkomst til sjøområdene 
og beholde mest mulig av friområdene. Deler av friområdet er allerede privatisert med tiltak som er 
utført ulovlig på kommunens eiendom nord for tomt 1. I tillegg legges det opp til å omregulere friområde 
til parkeringsplasser. Parkeringsplassene skal betjene rekreasjonsområdet ved sjøen, noe det er behov 
for, men det er uheldig å ta brukbart friområde nær sjøen. I tillegg vil foreslåtte plassering av 
parkeringsplasser føre til trafikk tett på eiendom 62/24 og de ubebygde tomtene 2 og 3, noe som vil være 
til stor sjenanse og ulempe for disse.  Parkeringsplasser nærme krysset, men ikke for nær slik at det blir 
utfordrende mhp trafikksikkerhet er hensiktsmessig. Endringen krever sannsynligvis at lyktestolpe og skap 
her må flyttes. 
 
Tomt 3 ligger nærme krysset. Tomt 2 og 3 er små tomter på 260-280 m2. Dette er ikke nye tomter, men 
eksisterende ubebygde tomter. Det kan være utfordrende å få plass til bolig og gode uteoppholdsareal på 
så små tomter som tomt 2 og 3. Andre tomter i dette området har en størrelse på i underkant av 600 m2 
og oppover. Ser man på hele boligfeltet på Neset er det kun noen få tomter under 550 m2. Utfra 
tomtestørrelse og beliggenhet burde tomt 2 og 3 vært en tomt.  
 
Tomt 3 har en gunstig plassering med tanke på parkering for området. Parkeringsplassene skal være 
offentlige, og kunne brukes ved opphold ved sjøområdet. Hjemmelshaver til tomt 2 og 3 er utbygger av 
feltet og eier av bnr 188. Bnr 188 har som nevnt tatt seg til rette i friområde som kommunen eier uten 
tillatelse/avtale.   
 
På bakgrunn av dette anbefales det noen endringer for tomt 2, 3, parkeringsarealet o_SPP og o_SV. 

 Parkeringsplassen o_SPP fjernes/flyttes og det reguleres inn parkeringsareal til 4 biler i sørlige del 
av på tomt 3.se skisse. Parkeringsplassene må ikke være nærmere krysset enn 1,5 meter av 
hensyn til trafikksikkerhet/trafikkavvikling.  

 Resterende areal av tomt 3 tillegges tomt 2. Tomt 2 vil da ha en størrelse på 410-450 m2, som 
med en utnyttelsesgrad på BYA=40 % betyr at den kan bebygges med ca. 170 m2 (nøyaktige tall 
avhenger av tomtestørrelse). 

 Når parkeringsplassen flyttes er det ikke lenger behov for o-SV og det anbefales at gangvei 
o_SGG1 forlenges. Dette vil være i tråd med gjeldende plan. 
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Gult område angir ca. plassering av ny parkeringsplass. Rød skravur angir utvidelse av nærmiljøanlegget. Blå skravur er regulert til 
kjørevei, men anbefales endret til gangvei. Areal regulert parkeringsplass i skissa endres til friområde. 

 
 
Foreslåtte endringer vil medføre at 1 tomt fjernes, men at gjenværende tomt blir større og det vurderes 
at det blir lettere å få til en god utnyttelse av tomta. Det kan vurderes om det er mulig med to boenheter 
og parkeringskjeller, men det forutsetter at bakenforliggende nabo ikke mister utsikt og at det blir 
tilstrekkelig uteoppholdsareal. Ny plassering av parkering rett ved avkjørsel til sjøområdet, vil være en god 
løsning og også skape minst mulig trafikkbelastninger for nærmeste tomtene.  
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Infrastruktur og trafikksikkerhet 
Infrastruktur er opparbeidet. Vei ned til båthusene og småbåtanlegget videreføres som gangvei, selv om 
det i dag kjøres ned. Det legges til rette for korttidsparkering som allmenheten kan bruke når de skal 
benytte områdene ved sjøen. Eierne av båthusene bor på Svennevik eller har parkeringsplass i gåavstand. 
Det er ikke ønskelig med mye trafikk ned til området ved sjøen, og spesielt ikke når det tilrettelegges for 
enda mer bruk enn i dag.  
Parkeringsplassene som er foreslått vil medføre ulemper/sjenanse for hytte på 62/24, og også de 
ubebygde tomtene 2 og 3. Videre er det ønskelig å beholde mest mulig av friområde. Det foreslås å flytte 
plassering av parkeringsplassene se annet punkt i vurderingen. 
 
Barn og unges interesse 
Forholdet til barn og unge vurderes ivaretatt i planforslaget. Det er gode muligheter for bading, fisking og 
frilek på deler av friområdet. Det reguleres inn gangvei, og ikke kjørevei ned til sjøområde. Dette bla for å 
hindre ulempene med biler/trafikk når området brukes til rekreasjonsområde. 
 
Naturmangfoldsloven 
Utfra søk i Naturbase og artsdatabanken er det ikke registrert arter av interesse innenfor planområdet. 
Det vises til vurdering i planbeskrivelsen. Forholdet til naturmangfoldloven anses som avklart.  
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med 
tilhørende forskrift. Det vurderes at planlagte tiltak ikke er konsekvensutrednings-pliktige. 
 
Samlet vurdering/ Konklusjon: 
Det er innenfor planområdet utført mange tiltak som ikke er iht. gjeldende plan.  
Planarbeidet hjemler utførte tiltak i området og det er viktig å være klar over forholdene hvor friareal 
omreguleres til boligformål og at plandokumenter hjemler oppførte murer. 
Det er positivt med bademulighet her på Svennevik og mulighet for å legge ytterligere til rette for 
allmenheten. Det er mange boliger på Svennevik, men de fleste steder ved sjøen er privatisert. At 
allmenheten får tilgang til bading, fisking og opphold nær sjøen vurderes som viktig. Også i naboplan for 
Svenneviksbukta som pågår, legges det opp til et område ved sjøen som allmenheten kan benytte. Det er 
lite parkeringsmulighet for tilreisende i område, så skal flere enn de nærmeste boligene benytte område 
ved sjøen i denne planen, vil det være behov for parkering. Planforslaget legger til rette for 4 
parkeringsplasser, som kan være lite, men det bor mange i gåavstand og det er heller ikke ønskelig å ta 
for mye areal til parkering. Parkeringsarealet foreslås flyttet, til en mer hensiktsmessig plassering ift 
trafikkavvikling. Det medfører at det anbefales endringer for de ubebygde tomtene – tomt 2 og 3. 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunedirektøren at det gjøres noen endringer i 
planforslaget og at forslag til Detaljreguleringsplan for boliger planID 201807 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn 
 
 
Vedlegg: 
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1 0001 Planbeskrivelse Neset Svenevik.pdf 
2 Vedlegg 1 - Plankart.pdf 
3 Vedlegg 2 - Bestemmelser.pdf 
4 Vedlegg 4 - Merknader til oppstartsvarsel.pdf 
5 Vedlegg 5 - Oppstartsmøtereferat.pdf 
6 Vedlegg 6 - Planinitiativ.pdf 
7 Vedlegg 8 - ROS-analyse.pdf 
8 Vedlegg 9 - Situasjonsplan terrengsnitt.pdf 
9 Vedlegg 10 - Terrengsnitt.pdf 
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Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
 ,      921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal    Web 

 

 

 
 
LYNGDAL KOMMUNE 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
 
 
   
 

 
   
 

Dato: 24.06.2021 

Vår ref: 20/09647-12 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Kåre Kristiansen 

 

  

 

Lyngdal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for del 
av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl, Svennevik planID 201807  
 
Vi viser til oversendelse datert 15. juni med høring av ovenstående planforslag.  
 
Bakgrunnen for planforslaget er behov for å bringe reguleringsplan i overensstemmelse med 
faktisk etablerte tiltak. 
 
I kommuneplanen er området satt av til hensynsone «reguleringsplan skal fortsatt gjelde». I 
denne er arealformål i planen boligbebyggelse, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, friområde og 
naturområde i sjø og vassdrag. 
 
Fylkeskommunedirektøren har følgende merknader til planforslaget 
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer det som positivt at planforslaget bringer reguleringsplanen i 
overensstemmelse med etablerte tiltak i området. Tilretteleggingen for nærmiljøanlegg på land 
er også positivt. Vi viser i øvrig til innspill fra statsforvalteren om å kvalitetssikre bestemmelsene.  
 
Utover dette har fylkeskommunedirektøren ingen merknader til planforslaget.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingvild Nina Skjong 
Leder      Kåre Kristiansen 
Plan      Rådgiver 

Plan 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: STATSFORVALTEREN I AGDER 
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Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

Lyngdal kommune 
 
4580 LYNGDAL 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2020/2679-50 

Vår ref 
2021/6835-2 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tanya Boye Worsley 

Dato 
05.07.2021 

 
 
Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 
43 m.fl., Svennevik - Lyngdal kommune - Agder fylke 
Vi viser til brev av 15. juni 2021 vedrørende ny høring av forslag til detaljreguleringsplan for 
del av Neset boligfelt i Lyngdal kommune.  
Området er allerede bebygd med blant annet naust og brygger. Hensikten med planen er å 
regulere eksisterende situasjon.  
Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i 
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.  
Merknader til planen  
Planområdet består av arealer på land og i sjø, og ligger i kort avstand fra bileden i 
Rosfjorden. Sjøarealene er vist med arealformålene småbåthavn, friluftsområde i sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone og badeområde. 
Kystverket har tidligere påpekt at det er uheldig å legge til rette for aktiviteter som bading 
tett på båtplasser. Vi registrerer at kommunen svarer at dette er en eksisterende badeplass 
og at det er begrenset båttrafikk i området. For å ivareta sikkerheten til de badende er det 
nå lagt inn krav om etablering av badebøyer eller lignende for å skille mellom badende og 
båttrafikk, jf. planbestemmelsene § 13 b. 
Vi gjør oppmerksom på at etablering av «badebøyer» (spesialbøyer) ikke kan finne sted 
uten tillatelse fra Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 10. Slik bestemmelsen er 
formulert kan det forstås slik at spesialbøyer kan etableres uten ytterligere avklaringer. Vi 
anmoder derfor, i denne konkrete saken, at bestemmelsen omformuleres slik at 
søknadsplikt etter havne- og farvannsloven fremkommer, alternativt at kravet om 
«badebøyer» utgår. 
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever 
tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14. Eksempler på tiltak er brygger og 
fortøyningsinstallasjoner. 
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 Side 2 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jannicke Røren 

 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

fungerende avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statsforvalteren i Agder Postboks 504 4804 ARENDAL 
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Asger Friis 
Neseveien 26 B 
4580 Lyngdal 
Norway 
asgerfr@gmail.com 
 
 
 
922421498 
LYNGDAL KOMMUNE 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
 

Dato:6.8.2021
 
 
 
 
 
Tilbakemelding på Ny høring/offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for del av Neset
boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m. fl, Svennevik planID 201807
 
Vedrørende bod tilhørende båtplass, så fremkommer det i papirene at bod kan bygges i størrelse 2x3
kvm. Dette gjelder tilhørende de to nye båtplassene i felles småbåthavn. Det står at størrelsen på bod er i
hhtkommuneplanens bestemmelser. Alle eksisterende boder bygd i småbåtområde er 4x2 kvm. Ber også
om at kommunen kan gi samme tillatelse på størrelse til oppføring av de to nye bodene.
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Tilbakemelding på ny høring/offentlig ettersyn av forslag til 

detaljreguleringsplan for del av Neset boligfelt gnr62 bnr43 mfl 

Svennevik planID 201807 - Lyngdal kommune Agder  

 

Vi viser til brev datert 15.6.2021 om høring av ovennevnte detaljreguleringsplanforslag. 

 

Formålet med planarbeidet er å justere avvik mellom gjeldende plankart og faktisk 

etablerte tiltak i området. Det blir videre foretatt justeringer mellom formålsgrenser og 

byggegrenser for å imøtekomme dette. Eksisterende badebrygge hjemles i plan, og nytt 

område for nærmiljøanlegg foreslås regulert på land i tilknytning til badebrygge. 

 

Det er registrert ålegrasforekomster i området. Videre kan det utøves et generelt yrkes- 

og fritidsfiskere i farvannet. For nærmere informasjon, se eventuelt Fiskeridirektoratets 

kartverktøy: https://portal.fiskeridir.no/plan . Dersom man videre skal sikre seg at 

marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig 

grad foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, mudring, utfylling og utslipp i sjø. 

 

Undervannsvegetasjon, egg, larver og tidlige stadier av fisk og skalldyr og fisk og 

skalldyr som gyter, beiter og lever i grunne sjøområder vil kunne være svært følsomme 

ovenfor støy, trykkbølger, partikkelspredning, utslipp, oppvirvlet masse og 

forurensning, og det er viktig at de tilbys best mulig miljøforhold og livsbetingelser. 

 

Ved tiltak i sjø, eller med virkning til sjø, forutsetter vi generelt avbøtende tiltak mot 

forurensing, avfall og skadelige utslipp, og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

Dette gjelder også for denne plansaken. Det vil her særlig gjelde småbåtanlegg og 

småbåthavn, jf. §§ 6 og 14 i bestemmelsene. Vi kan her vise til f.eks. at COWI i 2017 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør     

Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden 

Telefon: 97672957 

Vår referanse: 21/8800 

Deres referanse: 2020/2679 

Dato: 13.08.2021 

 

 

Lyngdal kommune 

Att:  Britt Alice Oseassen 

Postboks 353 

4577 LYNGDAL 
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https://portal.fiskeridir.no/plan


 

Vår referanse: 21/8800 

Side: 2/2 

utarbeidet en rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet, “Miljøvennlige småbåthavner”1, og 

til ”Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus”2 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Knut Kristian Skjolden 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

 

 

Kopi til: 

Fiskerlaget Sør Stenersgata 2 0184 OSLO 

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Statsforvalteren i Agder Postboks 504 4804 ARENDAL 

 

 

 

 

                                                           
1 Fagrapport Miljødirektoratets referanse M-1048, utgitt 14.5.2018. 
2 CIENS-rapport 2-2011. 
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E-postadresse: 
sfagpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 504,  
4804 Arendal 

 Besøksadresse: 
Fløyveien 14, Arendal 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.statsforvalteren.no/agder  
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  23.08.2021  2020/1888 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  16.06.2021  2020/2679 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Janne Thygesen, +47 37 01 75 93 
  
 
 
  

Lyngdal kommune 
 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 

  

 

Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for del av Neset boligfelt 
gnr. 62 bnr. 43 m.fl. - Svennevik planID 201807 i Lyngdal kommune 

 
Vi viser til oversendelse fra Lyngdal kommune datert 16.06.2021 med vedlagt planforslag for 
detaljregulering for del av Neset boligfelt gnr. 62 bnr. 43 m.fl. – Svennevik, i Lyngdal kommune.  
 
Bakgrunn 
Formålet med planen er å justere avvik mellom gjeldende plan og faktiske etablerte tiltak. Mer 
konkret foreslås blant annet justeringer mellom formålsgrenser og byggegrenser for å imøtekomme 
dette. Eksisterende badebrygge foreslås hjemlet i plan, og nytt område for nærmiljøanlegg foreslås 
regulert på land i tilknytning til badebrygge. Område i sjø som er tilknyttet eksisterende brygge 
innenfor f_BBS6 foreslås regulert til småbåthavn for inntil 10 båtplasser. Videre foreslås justering av 
bestemmelser og byggegrense for tomt 2 og 3. 
 
Innspill fra Statsforvalteren 
Statsforvalteren har vurdert planforslaget opp mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser vi 
er satt til å ivareta, og har ut fra dette ingen større merknader til vedlagte planforslag. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Loland (e.f.) 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

  
 
Janne Thygesen 
rådgiver 
Landbruksavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 2/2 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 
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Fra: Post[post@agderkalesje.no]
Sendt: 13.09.2021 14:07:57
Til: post@lyngdal.kommune.no[post@lyngdal.kommune.no]
Tittel: Manglende oppfølging fra kommunens side på planID 201807 

Hei
Vennligst se vedlagte skriv og vedlegg.
Tilbakemelding inne 30.09.2021 imøtesees
 
Mvh
Kjetil Pettersson
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 Side: 1       Fil: C:\VG\LAND\Lyng2021\Prosjekter\62-13-høyder\62-13.kof

 -00 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
 -01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
 -02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMM
 -03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM
 -04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM
 -05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
 -06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
 -07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
 -08 Epi E1 E2 E3 E4
  00 -09_Pi Sammenheng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF    MMMMMMM
 -00 Leica Geosystems AG   
 -00 Instrument:     RX1250TC      Måledato: 30.04.2021
 -00 Målejobb:       1032-62-13     Operatør:                
 -00 Jobbeskrivelse:                                  
  05 M-Ref      0096      6445744.727  386291.615   18.643    0.000
  05 bun-1      6000      6442801.355  383753.332    1.973    0.028
  05 gr-1       4076      6442803.763  383759.821    2.746    0.018
  05 top-1      6000      6442799.867  383754.026    4.850    0.026
  05 topp-2     6000      6442793.009  383736.615    9.355    0.017
  05 n-1        6000      6442790.696  383736.776   11.176    0.018
  05 n-2        6000      6442793.682  383751.983   11.068    0.015
  05 n-3        6000      6442795.983  383755.215    9.483    0.027
  05 bunn-3     6000      6442793.758  383736.114    5.903    0.033
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 Arkivreferanse: 2021/4209-1 
 Arkivkode:  
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 21.09.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.09.2021 70/2021 

Kommunestyret 14.10.2021 49/2021 

 

Søknad om støtte til ny redningsskøyte i Farsund 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune bidrar med kr 50 000 i støtte til den nye redningsskøyta stasjonert i Farsund. 
Beløpet tas fra kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger.. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 70/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

Lyngdal kommune bidrar med kr 50 000 i støtte til den nye redningsskøyta stasjonert i Farsund. 

Beløpet tas fra kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger.. 

 

 
Formannskapets Behandling 30.09.2021: 
Kommunedirektørens anbefaling enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets Vedtak 30.09.2021: 
  
Lyngdal kommune bidrar med kr 50 000 i støtte til den nye redningsskøyta stasjonert i Farsund. 
Beløpet tas fra kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger.. 

SAKSFRAMLEGG
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Bakgrunn for saken: 
Farsund kommune mottok i mars d.å. søknad fra Redningsselskapet om støtte til ny 
redningsskøyte som vil bli stasjonert i Farsund. Saken er behandlet av kommunestyret i Farsund 
20.05.21, hvor kommunestyret bevilget kr 500.000 til formålet. 
 
I samme vedtak utfordrer ordføreren nabokommuner i regionen til å bidra økonomisk til bygging 
av ny redningsskøyte. Alle ordførerne i regionen har i mail av 09.09.21 blitt bedt om å ta stilling 
til utfordringen. 
 
 
Vurdering: 
En moderne redningsskøyte lokalisert i våre farvann er utvilsomt viktig, og vil utgjøre en 
oppgradering av sikkerheten til sjøs. 
Et bidrag fra Lyngdal kommune må etter kommunedirektørens vurdering oppfattes som et signal 
på nettopp dette, og et tegn på at vi støtter opp om den virksomhet Redningsselskapet står for.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Lyngdal kommune bidrar med et tilskudd på kr 50.000 til støtte 
av ny redningsskøyte i Farsund. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Saksprotokoll Farsund kommunestyre 
2 Søknad fra redningsselskapet 
3 Saksframlegg Farsund kommune 
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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 21/01082 
Saksbehandler Tom Egil Ravndal 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Havnestyret   

2 Formannskapet 06.05.2021 33/21 

3 Kommunestyret 20.05.2021 30/21 

 
 
 
Søknad om støtte til ny redningsskøyte 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.05.2021 sak 30/21 
 

Møtebehandling 
 
 

Votering 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 

Kommunestyrets vedtak  

Kommunestyret bevilger kr. 500.000,- til redningsselskapet som tilskudd for bygging av ny 
redningsskøyte stasjonert i Farsund. Kr. 250.000,- tas fra disposisjonsfondet og kr. 250.000,- tas fra 
avsatte driftsmidler til bundet fond for storhavn 1660. 

Ordfører utfordrer nabokommuner i regionen til å bidra økonomisk til bygging av ny redningsskøyte. 
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Redningsselskapet Hovedkontor, Drammensveien 288, PB 103, 1325 Lysaker, Telefon 06757, E-post: post@rs.no, Org: NO 954360709 MVA 

Iban: NO 7250052760000, Swift: DNBANOKK 

 

H. M. Kong Harald V er Redningsselskapet høye beskytter 

 
 

                                                                                                   

Farsund Kommune  
Att: Ordfører Arnt Abrahamsen                                                                      Oslo 26. mars 2021 

 

 
 
Søknad om støtte til ny redningsskøyte i Farsund 
 
Jeg viser til hyggelig samtale i forrige uke. Som avtalt kommer her vår søknad om støtte til 
den nye redningsskøyta som nå er under bygging og som vil bli stasjonert i Farsund fra 
kommende høst. Den topp moderne redningsskøyta vil sørge for sikkerhet i Skagerrak, langs 
sørlandskysten og områdene rundt. Operasjonsområdet vil være havområdene mellom 
Egersund i vest og Flekkerøya i øst.  
 
Siden det dramatiske havariet med RS «Ægir» utenfor Lista i 2016 har blant annet RS 
«Oscar Tybring» vært stasjonert i Farsund. Nå er det mange som kan glede seg over at 
Redningsselskapet setter en helt ny skøyte inn i beredskapen langs denne svært værharde 
kyststripen vår.   
 

Den nye redningsskøyta med byggenummer RS 173 er i den havgående Ulstein-klassen som 
både har stor fart og slepeevne. Den vil dermed kunne komme langt raskere frem når alarmen 
går enn en eldre mer saktegående redningsskøyte. RS 173 vil bli bemannet av våre dyktige 
fast ansatte redningsmenn.  
 
Redningsselskapet søker om støtte  
For å kunne utvide flåten med nye redningsskøyter har Redningsselskapet gjennom tidene 
vært helt avhengig av donasjoner fra enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, fond og stiftelser.  
 
Total bygge kostnad for den nye redningsskøyta er nærmere 50 MNOK. Redningsselskapet 
har mottatt en større donasjon til dette fartøyet fra en giver i Stavanger, og selskapet vil 
måtte bidra med egenfinansiering for å sikre levering av fartøyet.  
 
Nå håper vi å motta støtte fra kommuner, bedrifter, virksomheter og enkeltpersoner i Farsund 
og omkringliggende områder. Samtidig har vi tro på at også andre i hele det langstrakte 
operasjonsområdet til fartøyet, og alle som er opptatt av sjøsikkerhet langs kysten vår, vil 
bidra til å gi støtte til byggingen av den nye redningsskøyta.   
 
Redningsselskapet søker herved Farsund kommune ved ordføreren om støtte til den 
nye redningsskøyta, og vi ser frem til Formannskapets behandling av vår søknad.  
 
Vi vil være svært takknemlig for deres eventuelle bidrag, og er sikker på at alle som bruker 
sjøen til rekreasjon og nyttetrafikk vil verdsette deres eventuelle viktige støtte til å redde liv 
og berge verdier.    
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Redningsselskapet Hovedkontor, Drammensveien 288, PB 103, 1325 Lysaker, Telefon 06757, E-post: post@rs.no, Org: NO 954360709 MVA 

Iban: NO 7250052760000, Swift: DNBANOKK 

 

H. M. Kong Harald V er Redningsselskapet høye beskytter 

 
 

 
 
 
 
 
Den nye redningsskøyta vil i henhold til byggeplanen bli ferdigstilt på verftet etter sommeren 
2021, og dåp vil etter planen skje i Stavanger i oktober/november. Deretter vil RS 173 gå til 
stasjonen i Farsund der den skal sørge for trygghet for de mange sjøfarende. Det blir en stor 
dag når skøyta ankommer Farsund, og vi ser for oss en markering der alle som har bidratt 
med støtte vil bli invitert.   
 
Fakta om RS 173 i Ulstein-klassen 
• Lengde  22 meter, fart  38 knop, vannjet, motorkraft 3600 hk 
• Skrog i aluminium, vil tåle 6,5 G 
• Rekkevidde  400 nautiske mil, slepekraft  12 tonn, mannskap 3 personer 
• Bygges hos Swede Ship Marine AB i Sverige, leveres høsten 2021 
• Fartøy i Ulstein-klassen: RS «Idar Ulstein» (2015), RS «Hans Herman Horn» (2018), RS 

«Odd Fellow III» (2019). 
 

Dersom det er ønskelig med mer informasjon bidrar vi gjerne med det, min telefon er  
908 72 505, gro.ismar@rs.no. Jeg ser frem til å høre fra dere.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
REDNINGSSELSKAPET 
 

Gro Ismar 

 

Gro Ismar 
Ansvarlig donasjoner 
 
 

 
Vedlegg: 
Video ny redningsskøyte til Farsund  
Møte med skipsfører Gøran Gundersen i Farsund   
Teknisk fakta ark om Ulstein-klassen  
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Arkivsak-dok. 21/01082-3 
Saksbehandler Tom Egil Ravndal 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Kommunestyret 20.05.2021            
Havnestyret                       
Formannskapet 06.05.2021            

 
 

   

Saksframlegg 

 

Søknad om støtte til ny redningsskøyte  

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret bevilger kr. 500.000,- til redningsselskapet som tilskudd for bygging av ny 
redningsskøyte stasjonert i Farsund. Kr. 250.000,- tas fra disposisjonsfondet og kr. 
250.000,- tas fra avsatte driftsmidler til bundet fond for storhavn 1660. 

Vedlegg 
Søknad om støtte til ny redningsskøyte  
22 m fast rescue craft_Odd Fellow III.pdf 

 

Saken kort fortalt 
Redningsselskapet søker i brev datert 
26.03.2021 til Ordføreren i Farsund om 
støtte til ny redningsskøyte i Farsund. 
Operasjonsområdet vil være i havområdene 
mellom Eigersund og Flekkerøya. 
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Bakgrunn 
Siden «Ægir» forliste utenfor Lista i 2016 har «Oscar Tybring» vært midlertidig stasjonert i 
Farsund. Ny redingsskøyte vil bli både raskere og ha bedre slepeevne enn eksisterende tilbud. 

Vurdering 
Redningsselskapet er avhengig av donasjoner fra enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, fond og 
stiftelser for å kunne drive sin virksomhet. Farsund kommune har et sterkt ønske om å fortsatt 
ha redningsskøyta stasjonert i indre havn. 

Økonomiske konsekvenser  
Dette vil være et enkeltstående tilskudd som gis uten forpliktelser for kommunen med hensyn 
på ytterliggere kostnader. 

Konsekvenser for barn og unge 
Redningsselskapet driver med utstrakt opplæring av sikkerhet på sjøen for barn og unge. De er 
årlig involvert i arrangementer i havnebassenget i Farsund. 

Konsekvenser for klima og miljø 
Ny redningsskøyte med nyere fremdriftsteknologi bør gi lavere utslipp. De bistår også ved 
redningsaksjoner og ved uønskede utslipp fra skip. 

Konsekvenser for folkehelse 
Redningsselskapets virksomhet har berget mange liv og store materielle verdier gjennom de 
siste tiårene. 

Konklusjon 
Aministrasjonen anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 500.000,- i støtte til ny redningsskøyte i 
Farsund. Støtten finansieres med Kr. 250.000,- fra disposisjonsfondet og kr. 250.000,- fra 
avsatte driftsmidler til bundet fond for storhavn 1660. 
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 Arkivreferanse: 2019/93-45 
 Arkivkode: H31 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 05.10.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.10.2021 50/2021 

 

Godkjenning av formannskapets vedtak på innkommet bud på Lyngdal bo- og 
servicesenter 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Eiendommen Lyngdal bo- og servicesenter selges for kr. 21 mill til firmaet Hav og Hei Invest AS. Det 
aksepteres ingen forbehold fra budgivers side. 
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å signere alle papirer og dokumenter i forbindelse med overdragelse 
av eiendommen. Overdragelse skjer så snart dette er praktisk mulig etter at dette vedtak er gjort. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Formannskapet gjorde den 26.08.21 følgende vedtak: 
 
Kommunestyret har tidligere i sak 101/2020 gjort vedtak om at budet skal endelig godkjennes av 
kommunestyret. 
 
Vurdering: 
Det har vært flere budrunder etter vedtaket i kommunestyret i november 2020. Formannskapet avslo i to 
runder bud på henholdsvis 12,6 mill og 18 mill.  
 
Formannskapet gjorde den 03.06.21 vedtak om å sette en minstepris på Lyngdal bo og servicesenter (LBS) 
på kr. 21 mill uten forbehold. Det kom inne et bud på denne summen, men med forbehold. 

SAKSFRAMLEGG
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Formannskapet gjorde så 26.08.21 vedtak om å godkjenne budet, men med den forutsetning at 
forbeholdet ble tatt bort. Dette har budgiver akseptert. Budgiver er firmaet Hav og Hei Invest A/S. 
 
Kommunen er også i dialog med budgiver om å leie nødvendige lokaler i en overgangsperiode. Dette 
gjelder i første rekke lokaler til luftveisklinikken og 3 bebodde leiligheter. Forhandlingsutvalget skal ha et 
møte med budgiver om dette 11. oktober. 
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å godkjenne formannskapets vedtak. 
 
 
Vedlegg: 

1 Saksprotokoll Formannskapet 26.08.21 - Behandling av innkommet bud på Lyngdal -bo og 
Servicesenter. 
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 Arkivreferanse: 2019/93-41 
 Arkivkode: H31 
 Saksbehandler: Jan Terje Ågedal 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 17.08.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 26.08.2021 55/2021 

 

Behandling av innkommet bud på Lyngdal -bo og Servicesenter.cesenter. 

 
Formannskapets Behandling 26.08.2021: 
 
Eiendomsmegler, John Christian Webb, fra Sørmegleren informerte om budprosessen. 
 
Forslag fra Tønnes Seland, Sp: 
Eiendommen selges for kr. 21 mill uten forbehold. Megler gis fullmakt til å gå tilbake til budgiver som 
tidligere har gitt bud på kr. 21 mill uten forbehold, med tilbud om å kjøpe eiendommen til denne prisen 
uten forbehold. 
  
Avstemming: 
6 stemte for Tønnes Seland sitt forslag. 
1 (Unni Nilsen Husøy,,FrP) stemte mot. 
 
Formannskapets vedtak 26.08.2021: 
 
Eiendommen selges for kr. 21 mill uten forbehold. Megler gis fullmakt til å gå tilbake til budgiver som 
tidligere har gitt bud på kr. 21 mill uten forbehold, med tilbud om å kjøpe eiendommen til denne prisen 
uten forbehold. 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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 Arkivreferanse: 2020/3826-39 
 Arkivkode: B10 
 Saksbehandler: Ingrid Alden 
 Adm.enhet: Oppvekst 
 Dato: 18.09.2021 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for barn og oppvekst 29.09.2021 10/2021 

Kommunestyret 14.10.2021 51/2021 

 

Plan for effektiv drift av skolene 2022-2024 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 

1. Tidligere er skolene Berge, Å og Årnes utredet. Det gjøres nå i første omgang en økonomisk 
utredning av Kvås skole. Utredningen forutsettes framlagt for kommunestyret innen januar 2022. 

 Konsmo skole og Byremo barneskule foreslås ikke utredet da en anser avstanden så stor mellom 
 disse skolene at det ikke er aktuelt med en sammenslåing her.  

 Når den økonomiske utredningen av Kvås skole er gjennomført, tar kommunestyret endelig 
 stilling til hvilke skoler de eventuelt konkret vil gå endelig videre med og dermed starte en 
 prosess. Det er en målsetting at eventuell ny skolestruktur kan iverksettes fra 01.01.2023. 

2. Voksenopplæringen samlokaliseres på Rom fra 01.01.2022.  

 
 
Utvalg for barn og oppveksts behandling av sak 10/2021 i møte den 29.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

1. Tidligere er skolene Berge, Å og Årnes utredet. Det gjøres nå i første omgang en økonomisk 
utredning av Kvås skole. Utredningen forutsettes framlagt for kommunestyret innen januar 2022. 
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 Konsmo skole og Byremo barneskule foreslås ikke utredet da en anser avstanden så stor mellom 
 disse skolene at det ikke er aktuelt med en sammenslåing her.  

 Når den økonomiske utredningen av Kvås skole er gjennomført, tar kommunestyret endelig 
 stilling til hvilke skoler de eventuelt konkret vil gå endelig videre med og dermed starte en 
 prosess. Det er en målsetting at eventuell ny skolestruktur kan iverksettes fra 01.01.2023. 

2. Voksenopplæringen samlokaliseres på Rom fra 01.01.2022.  
 

 
Utvalg for barn og oppveksts Behandling 29.09.2021: 
  
Fellesforslag fra Sp, R og V: 

1.  Det lages ikke en økonomisk utredelse av nedleggelse av Kvås skole. 
2. Voksenopplæringen forsetter med 2 undervisningssteder, i Lyngdal og på Byremo. 

       Kommunestyret i Lyngdal anmoder NAV om at minimum 50% av flyktninger bosettes i Nordre del av 
Lyngdal kommune  
( Nav leder bekreftet i sist kommunestyremøte at det ville de gjøre om Lyngdal kommune ønsket det.) 
  

Avstemming: 

Forslaget ble satt opp mot kommunedirektørens anbefaling.  

Kommunedirektørens anbefaling ble vedtatt 4 mot 3 stemmer (Sp, R, V). 

 
Utvalg for barn og oppveksts Vedtak 29.09.2021: 
  
1. Tidligere er skolene Berge, Å og Årnes utredet. Det gjøres nå i første omgang en økonomisk utredning 
av Kvås skole. Utredningen forutsettes framlagt for kommunestyret innen januar 2022.  

 Konsmo skole og Byremo barneskule foreslås ikke utredet da en anser avstanden så stor mellom  disse 
skolene at det ikke er aktuelt med en sammenslåing her.   

 Når den økonomiske utredningen av Kvås skole er gjennomført, tar kommunestyret endelig  stilling til 
hvilke skoler de eventuelt konkret vil gå endelig videre med og dermed starte en  prosess. Det er en 
målsetting at eventuell ny skolestruktur kan iverksettes fra 01.01.2023.  

2. Voksenopplæringen samlokaliseres på Rom fra 01.01.2022.   
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Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret ønsket en samlet plan for hvordan alle skolene i Lyngdal kunne drives mest mulig 
effektivt. Dette fremgår av vedtak i kommunestyret 17.desember 2020 i forbindelse med årsbudsjett 
2021 og økonomiplan 2021-2024.  Tiltak må kunne settes i verk i 2022.  
 

1) Kommunestyrets vedtak fra 17.desember:  

1.Skolestrukturen for barneskolene Årnes, Berge, Kvås og Å opprettholdes slik den er i dag ut 2021.  

2.Utredning av skolestruktur i hele kommunen starter umiddelbart. Det legges frem en plan før august 
2021 for hvordan skolen kan drives mest mulig effektivt. Tiltak må kunne settes i verk i 2022. Målsettingen 
er en besparelse på minimum 1,8 mil i 2022 (medregnet 0,3 mill i økte sfo inntekter) og ytterligere 1,5 mill 
i 2023. (Til sammen 3 mill i 2023 sett i forhold til budsjett 2020).    

3.Voksenopplæringen samlokaliseres fra januar 2022 under forutsetning av at utredning ikke viser at 
opprettholdelse av to lokasjoner kan gi en tilsvarende besparelse, vil det kunne vurderes. 

 

Oversikt innsparinger lagt inn i økonomiplan (tall i forhold til budsjett 2020): 

 2021 2022 2023 2024 

Grunnskole  0 1 800 000 3 000 000 3 000 000 

Voksenopplæring 800 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000 

 

 

2) Orientering til kommunestyret 04.03.21:  

I forkant av kommunestyret 04.03.21 fikk kommunestyret en orientering om hvordan administrasjonen 
har forstått vedtaket av 17.12.2020:  

Administrasjonen legger frem for kommunestyret en plan før august 2021 over hvordan skolene kan 
drives mest mulig effektivt. Vurderinger gjøres på følgende punkter:  

A)  God utnyttelse av lærernormen , kapittel 2 

B)  Utvikling i befolkningen (elevtall) ved hver enkelt skole og endringer i rammeoverføringer,    
kapittel 3  

C)  Kommunens eiendomsmasse gjennomgås for alle skolene , kapittel 4  
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D)  Konsekvenser av tilpasninger til driften sett opp mot de økonomiske rammene som er vedtatt i 
økonomiplanen, kapittel 5 

E)  Lederstruktur gjennomgås i forbindelse med administrativ organisering grunnet politisk vedtak 
om redusering av lederressurs, kapittel 6     

Kommunestyret får i planen informasjon om hvordan skolene kan drives mest mulig effektivt innenfor 
dagens struktur. Kommunestyret må deretter ta stilling til om skolestrukturen skal endres og ta stilling til 
hvilke skole(r) som eventuelt vil bli berørt. Konsekvenser for lokalsamfunnet av eventuelle 
skolenedleggelse vil da utredes.    

Kommunestyrets Vedtak 04.03.2021:   Orienteringene ble tatt til orientering. 

Det har vært et omfattende arbeid å utarbeide planen. Det har derfor tatt noe lenger tid enn det vi framla 
for kommunestyret i mars om ferdigstillelse innen august 2021. 

 
Vurdering: 
Grunnskole  
Flere alternativer må vurderes og drøftes før man tar stilling til hvordan man fremover skal drifte skolene 
i Lyngdal kommune. Elevtallet i Lyngdal kommune vil gå ned, og kommunen vil av denne grunn få færre 
midler til disposisjon fra statlige overføringer. Skolene i Lyngdal må derfor tilpasse seg en stadig mindre 
økonomisk ramme når elevtallet synker. I økonomiplanen er det gjort konkrete vedtak på dette som 
nevnt innledningsvis i kapittel 1.2. En ser for seg at vi framover må ta stilling til følgende tre alternativ:  
 
Alternativ 1: Skolestrukturen beholdes  
Når elevnedgangen fordeles på alle skolene, vil den enkelte skole ikke få store utslag i antall elever i 
klassene og dette vil gjøre det utfordrende for dem å redusere antall lærere i klassene. Det er mulig å 
utnytte lærernormen på de små skolene bedre ved å slå sammen klasser i større grad. Dette vil gå på 
bekostning av lærertettheten i klassene og mulighet til å gi tidlig innsats og tilpasset opplæring. På de 
minste skolene vil det være vanskelig å differensiere undervisningen godt nok dersom man slår for mange 
klassetrinn sammen i samme klasse.  
Det er i flere sammenhenger poengtert at Lyngdal kommune har et behov for å få til en enda bedre tidlig 
innsats på tvers av virksomheter i kommunen. Ved alternativ 1 vil det være store utfordringer med å 
omprioritere innenfor skolesektoren for å tilrettelegge et forbedret tilbud til barn og unge med ekstra 
utfordringer og deres familier  
 
Alternativ 2: Skolestrukturen endres Det er enklere å tilpasse seg reduserte økonomiske rammer som 
følge av reduksjon i elevtall og samtidig opprettholde ressurser til tidlig innsats og tilpasset undervisning, 
dersom man endrer på skolestrukturen og dermed får færre små klasser. Det må vurderes hvilke skoler 
dette eventuelt skal gjelde, og man må utrede hvor det er kapasitet til å ta imot elever. Dersom man 
ønsker å utrede en skole er det med respekt for den enkelte skole, ansatte, elever og foresatte svært 
viktig å gjøre et grundig utredningsarbeid. Det er viktig med tid til utredning og tid til en høringsprosess. 
Administrasjonen anser Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole som ferdig utredet.  
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Alternativ 3: Rammene til grunnskolen reduseres i henhold til vedtak i økonomiplanen  
Alternativet innebærer en større prioritering av grunnskolen. Det må da gå på bekostning av andre 
sektorer i kommunen som må redusere ytterligere. Dette vil si at man i budsjettet ikke tar hensyn til en 
nedgang i elevtall. En nedgang i elevtall gir oss lavere rammeoverføringer fra staten og et slikt alternativ 
vil kunne bety at man utsetter en utfordring som vil bli tydeligere i årene fremover. Dette er også 
særdeles utfordrende, da alle sektorer i kommunen nå må redusere for å få kommunens økonomi i 
balanse 
 
 
Voksenopplæringen 
Vedtaket i kommunestyret 17.12.20 om en samlokalisering av voksenopplæring fra januar 2022 legges til 
grunn. Det er ikke kommet fram vesentlige nye momenter siden forrige utredning i 2020. Det betyr at 
dersom voksenopplæringen ikke samlokaliseres, vil det ikke være mulig å gjennomføre innsparingen på 
2,2 millioner i 2022. Disse midlene må da tas fra andre sektorer, noe kommunedirektøren i dagens 
økonomiske situasjon anser som ikke tilrådelig.  
Vi står da overfor to alternativ:  
 
Alternativ 1 Samlokalisering på Byremo  
Dette alternativet innebærer at forutsetningen i intensjonsavtalen som ble vedtatt i forkant av 
kommunesammenslåingen gjennomføres.  
Byremo og Lyngdal skal være sentre for offentlig videregående opplæring i kommunen. Byremo skal 
videreutvikles til å bli et naturlig senter for videregående opplæring og kvalifisering av voksne i indre 
Agder.  
Det er også nye og tilpassete undervisningslokaler på Byremo og nærheten til Byremo videregående skole 
er positivt for dette alternativet. Administrasjonen er kjent med underskriftskampanje for å beholde 
Byremo Oppvekstsenter og et sterkt lokalt engasjement for å beholde Voksenopplæringen på Byremo. 
Alternativet har skysskostnader som er ca. 1,1 mill høyere enn alternativ 2 på grunn økte skysskostnader 
ved å frakte et stort antall elever fra Rom til Byremo. I forhold til interkommunalt samarbeid er det lite 
realistisk at de andre Listerkommunene er villige til å plassere en felles interkommunal voksenopplæring 
på Byremo på grunn av den store avstanden. Bosettingen av nye flyktninger må framover endres dersom 
det framover skal være elever i denne delen av kommunen på Voksenopplæringen. 

Alternativ 2 Samlokalisering på Rom (eventuelt andre lokasjoner i Lyngdal Sør avhengig av resultat av 
eventuell ny skolestruktur)  
Den økonomisk beste løsningen pga. skysskostnadene blir lavere. Det vil også være realistisk at et 
eventuelt interkommunalt samarbeid i Lister vil kunne bli lokalisert her. 

 

Konklusjon: 
Konklusjon: Grunnskole   
På grunn av den stramme økonomiske situasjonen kommunen er i synes det ikke realistisk med alternativ 
3. Kommunen må redusere sine økonomiske rammer betydelig i årene framover og vi må tilpasse oss 
endringer i befolkningssammensetningen.  
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Lyngdal kommune har de siste to årene vært gjennom store omstillinger med kommunesammenslåing og 
en vanskelig økonomisk situasjon. Samtidig har koronapandemien vært krevende å håndtere. 
Intensjonsavtalen som ble vedtatt i forkant av kommunesammenslåingen er tydelig på at lokalisering av 
tjenester som for eksempel barnehager, skoler og institusjonsplasser, beholdes som i dag. Dette er 
argumenter som taler mot en endring av skolestrukturen (alternativ 2). Vi vet også at slike prosesser er 
særdeles krevende å gjennomføre. Det vil skape mye uro lokalt og det vil være et betydelig press på 
administrasjon og politikere. Også berørte elever og foresatte vil dette være en belastning for. Det vil 
også knytte seg en usikkerhet til om en sammenslåing kan innebære økte kostnader, for eksempel i 
skolebygninger og at større klasser utløser mer behov for spesialundervisning/tilrettelagt undervisning.  
Det som taler mot alternativ 1 er at det vil medføre en redusert kvalitet, særlig i forhold til tidlig innsats 
og tilpasset undervisning for alle elever i Lyngdalsskolen. Det er også stor fare for at det på den andre 
siden vil utløse mer spesialundervisning når ressurser til tilpasset opplæring må reduseres. Elevtallet 
synker gradvis fram mot 2030 og det vil år for år bli vanskeligere å tilpasse seg de økonomiske rammene 
med dagens skolestruktur.  
 
Tidligere er skolene Berge, Å og Årnes utredet. Kommunedirektøren anbefaler at det i første omgang blir 
gjort en utredning av de økonomiske konsekvensene for Kvås barneskole. Konsmo skole og Byremo 
barneskule foreslås ikke utredet da en anser avstanden så stor mellom disse skolene at det ikke er aktuelt 
med en sammenslåing her. Når den økonomiske utredningen av Kvås skole er gjennomført, tar 
kommunestyret endelig stilling til om hvilke skoler de eventuelt konkret vil gå videre med. Det må være 
en målsetting at eventuell ny skolestruktur kan iverksettes fra 01.01.2023.  
 
Tenkt tidsplan:  
1. Økonomiske konsekvenser av å legge ned Kvås barneskole – kommunestyret januar 2022  
2. Beslutning om hva som skal gjøres (dagens struktur eller ny struktur). Dersom ny struktur, bestemme 
hvilke skole(r) som skal utredes videre for nedleggelse – kommunestyret januar 2022  
3. Videre utredning med høringsrunder og vurdering av konsekvenser for lokalsamfunnet januar til juli – 
endelig vedtak i kommunestyret mai 2022  
4. Gjennomføring av vedtak i kommunestyret mai 2022 fram til desember 2022  
5. Ny struktur innføres fra 01.01.2023.  
 
Grunnskolen må forholde seg til vedtatt rammer i økonomiplanen i 2022 der rammene skal reduseres 
med 1,8 mill fra nivået i 2021 innen dagens struktur. Dette kan bli utfordrende, da behovet for 
spesialundervisning har økt ganske mye høsten 2021. 

 
Konklusjon -Voksenopplæringen: 
Kommunen er i en situasjon der økonomi veier svært tungt for plassering. Dersom Byremo velges som 
lokasjon må over 1,0 mill omprioriteres fra andre sektorer i kommunen. I tillegg taler både et eventuelt 
framtidig interkommunalt samarbeid om voksenopplæringen og NAV sin bosetting av flyktninger for en 
plassering på Rom. Intensjonsavtalen er det sterkeste argumentet mot en plassering på Rom.  
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Ut fra en totalvurdering anbefaler Kommunedirektøren at voksenopplæringen samlokaliseres på Rom fra 
01.01.2022. 

Vedlegg:  
Plan for effektiv drift av skolene 2022-2024 
Revidering skolebruksplan 2021-2030
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REVIDERING SKOLEBRUKSPLAN 2021-2030 
- Vurdering omkring endring av skolestrukturen for de 

tre barneskolene i sentrum (Berge, Å, Årnes,) 
- Mulighet for én samlet lokasjon av tilbud om 

voksenopplæring  

 

PLANFORSLAG – DESEMBER 2020 
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INNLEDNING 

Bakgrunn og politiske føringer  
 
De folkevalgte i Lyngdal ønsker å vurdere endringer i kommunens skolestruktur. Dette 
gjelder både for Lyngdals tre sentrumsskoler; Berge barneskole, Å barneskole og Årnes 
skole, samt vurdere muligheten for én lokasjon av voksenopplæringen. I dag gis det tilbud 
om voksenopplæring både på Byremo læringssenter og på Rom.   

Lyngdal kommune har tidligere vedtatt en skolebruksplan for perioden 2018-2030. Planen 
inneholdt utredninger knyttet til  

 Skolen som faglig og pedagogisk arena 
 Elevtallsutvikling, kapasitet og skolen i et samfunnsperspektiv 
 Skolestruktur i et økonomisk perspektiv  

Vedtaket i forbindelse med forrige plan konkluderte med at Årnes skole og Berge barneskole skulle 
slås sammen til ny skole på egnet sentrumsnær tomt. Å barneskole og Kvås skole skulle bestå. I 
tillegg skulle det avsettes midler til utbygging/ombygging av Å barneskole. I planleggingen skulle 
det også vurderes å utvide skolens areal med en spesialavdeling for elever med omfattende 
hjelpebehov.  

Utvalg for barn og oppvekst vedtok i møte 6.mai 2020 følgende omkring en revidering av 
skolebruksplanen:  

Skolebruksplan 2020-2030 skal realisere målsettingene som det er lagt opp til i 
intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen, men vurdere endring i skolestruktur for 
følgende: 

 Skolestruktur i Lyngdalsentrum (3 barneskoler) 
 Mulighet for én lokasjon for voksenopplæringa  

Eventuelle ny struktur skal ivareta effektiv drift og kvalitet. Kommunedirektøren får fullmakt til å 
etablere en administrativ prosjektgruppe som leder arbeidet med å utarbeide planen. Det skal 
være representanter for de tillitsvalgte i gruppa. Utvalg for barn og oppvekst orienteres 
fortløpende og kan komme med innspill til planen. Utvalget får høringsutkast til planen til 
behandling i september, som så sendes ut til høring til de ulike skoleorganene og organisasjonene. 
Målsetting er å behandle endelig plan i kommunestyret i løpet av 2020. Utvalg for barn og 
oppvekst får orientering om status med planen i hvert utvalgsmøte.  
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Avgrensinger og fremdrift   
Dette dokumentet tar utgangspunkt i gjeldende skolebruksplan og tilhørende vedtak. Flere 
forutsetninger er vesentlig endret siden vedtaket i juni 2017.  

De viktigste endrede forutsetningene er:  

o Kommunens økonomi  
Gjeldsbyrden for kommunen svært høy og driftsbudsjettet for 2021 og fremover i økonomiplan for 
2022-2024 må være svært nøysom. Kan en annen skolestruktur bidra til effektivisering og 
økonomiske innsparinger? Er det økonomisk handlingsrom til å bygge ny skole?  
 

o Demografiske forutsetninger  
Da forrige skolebruksplan ble utarbeidet hadde kommunen hatt en årlig gjennomsnittlig 
befolkningsvekst de siste årene på nærmere 1,5%. Elevframskrivningen som da ble utarbeidet la en 
slik vekst til grunn. Fra 2018 har imidlertid denne veksten stoppet opp og trenden er at elevtallet er 
synkende.  Det er ingen signaler på at veksten igjen vil tilta.  
 

o Skolelokalenes behov for investeringer/renovering 
Det er utført en god del oppgradering og vedlikehold på alle skolene siden forrige plan ble 
utarbeidet. Ved Berge barneskole har det også kommet et helt nytt tilbygg og ved Å barneskole har 
det blitt utført en tilstandsrapport i 2019.  
 

o Behovet for spesialpedagogisk avdeling 
Uten at det er gjort grundige kartlegginger på dette, så vurderes behovet for en egen 
spesialpedagogisk som endret. Enkelte foresatte har ytret ønske om at dette tilbys på nærskolen og 
behovet anses som noe mindre enn da forrige plan ble utarbeidet. Denne planen utreder ikke dette 
ytterligere.   
 

o Voksenopplæringen ble ikke omtalt i forrige plan  
I skolebruksplanen for 2018-2030 var ikke voksenopplæringen inkludert. Det politiske vedtaket av 
6.mai2020 knytter lokalisering av voksenopplæringen som et av to hovedpunkter det skal ses på.   
 

Det legges til grunn at tiltak som innebærer endringer i lokalisering av tilbudet tidligst kan tre i 
kraft fra skoleårets start høsten 2021.  
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Fremdrift  
Vedtaket fra 6. mai 2020 legger opp til en politisk prosess som avsluttes i 2020. Det er arbeidet 
etter følgende fremdriftsplan:  
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Sammendrag  

Skolebruksplan 2021-2030 utreder mulige endringer for skolestruktur i Lyngdal sør knyttet til 
Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole og mulighetene for én lokasjon av 
voksenopplæringens tilbud innenfor kommunens grenser.  Ulike alternativer vurderes opp i mot 0-
alternativet som er dagens situasjon.  

Barneskolene:  
De ulike alternativene som vurderes i forhold til barneskolene er:  

1. Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge. 
2. Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  

 

Konklusjon barneskolene:  
Både Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole har en bygningsmessig utforming som totalt 
sett ikke samsvarer med dagens forventninger til pedagogiske undervisningslokaler. Skolene har 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere både dagens og fremtidens forventede elevtall, men det er en 
utfordring for skolene at flere av klasserommene og spesialrommene er noe små og at man ikke har 
tilstrekkelig antall grupperom for å kunne gi mer tilpasset undervisning i mindre grupper. Store 
deler av byggene på Berge og Å barneskole er heller ikke universelt utformet.  

Behovet for oppgraderinger ved skolene er størst ved Å barneskole, men også Berge og Årnes har 
noen investerings- og vedlikeholdsbehov. Ved å opprettholde dagens skolestruktur bør 
oppgraderingene beskrevet i dette planforslaget prioriteres ved alle skolene i løpet av 
planperioden.  

Dersom ny skole bygges innenfor planperioden, så bør kun det absolutt nødvendigste av 
investeringer og vedlikehold gjøres på Berge barneskole og Årnes skole.   

En nedleggelse av Årnes skole vil gi en årlig økonomisk driftsgevinst beregnet til 2,4 millioner, 
mens en ny skole vil øke driftsutgiftene med minimum 4,5 millioner årlig. Byggekostnader på mer  
enn 250 mill og/eller en høyning av lånerenten vil medføre ytterligere økte kostnader.  

Bygging av en helt ny barneskole anses ikke som et realistisk alternativ de nærmeste årene på 
grunn av kommunens økonomiske situasjon.  

Den eneste alternative skolestrukturen til 0-alternativet som man anser som realistisk, er at Å 
barneskole og Berge barneskole består, og at elevene ved Årnes skolekrets fordeles mellom disse. 
For å ivareta barns beste i et slikt tilfelle, så bør det legges opp til en prosess med to trinn. Første 
trinn vil være at alle de elevene som har startet sin skolegang og som har begynt på Årnes skole 
begynner samlet på Å barneskole. Neste trinn vil være at kommende førsteklassingene fordeles 
mellom Å og Berge basert på nye skolekretsgrenser.  

For å få tilstrekkelig kapasitet ved Å skole, så bør voksenopplæringens lokaler på Rom bli del av 
barneskolen. Det bør også utredes mulighetene for å inkludere de elevene som i dag får 
undervisning i den såkalte «brakka» ved Å skole i voksenopplæringens lokaler.  

For elever, ansatte og nærmiljøet så vurderes en opprettholdelse av inneværende skolestruktur 
som det fortrukne alternativet. Da vil innarbeidede rutiner, kulturer, relasjoner og aktiviteter 

202



8 LYNGDAL KOMMUNE

kunne fortsette som før. Dette er kjent og skaper trygghet for alle involverte. Samtidig skal man 
ikke undervurdere de utviklingsmulighetene som ligger i endringsprosesser.   

Alle elevene på de involverte skolene vil bli berørt av en eventuell skolenedleggelse, men 
konsekvensene for de som opplever skolebytte vil være størst.  
Elevene ved Årnes skole opplever i dag en stor trygghet ved at man har god kjennskap til alle 
ansatte ved skolen og øvrige elever på skolen. Dette vil de sannsynligvis miste ved å bli del av en 
større skole.  
 
En nedleggelse av Årnes skole vil medføre at langt færre elever vil kunne gå eller sykle til skolen.  
 
Alt i alt vurderes de økonomiske gevinstene ved en nedleggelse av Årnes skole som små tatt i 
betraktning de mange ulempene en skolenedleggelse vil få for elever, ansatte og nærmiljøet på 
Årnes.  
 

Voksenopplæringen: 
De ulike alternativene som vurderes i forhold til én lokalisering av voksenopplæringen er:  
1. Samlokalisering Byremo læringssenter 
2. Samlokalisering Rom  
3. Samlokalisering Amento 
4. Samlokalisering Årnes skole 
 

En samlokalisering av voksenopplæringen vil ha en økonomisk gevinst uansett lokalisering. 
Lokalisering et sted i Lyngdal sør vil være billigere å drive sammenlignet med Byremo 
læringssenter fordi kommunen får langt mindre skysskostnader med et slikt alternativ.  
 
Alle lokasjonene i alternativene som er vurdert anses å ha god kapasitet og være velegnede lokaler.  

For elever, ansatte og nærmiljø har de ulike alternativene store konsekvenser. En samlokalisering 
vil medføre at flere elever og ansatte får svært lang reisevei. Dette vil være til stor ulempe for de 
som blir berørt. For elevene kan det føre til manglende oppmøte og motivasjon. Særlig for elever 
med barn kan dette føre til vanskeligheter med å få logistikken i forhold til å hente/bringe til 
barnehage og skole til å gå opp. Dette taler imot en samlokalisering.  

En samlokalisering vurderes som positivt for elevenes pedagogiske tilbud og de ansattes fagmiljø 
og kompetanseutvikling.  Med utgangspunkt i prognosen for elevtallsutviklingen så vil en 
samlokalisering på et av de alternative stedene i Lyngdal sør være å foretrekke framfor Byremo 
læringssenter fordi langt færre elever og ansatte blir berørt.   

En samlokalisering av tjenestetilbudet vil trolig få konsekvenser for hvor bosettingen av flyktninger 
skjer fremover.  

Dersom man utelukkende skal ha fokus på faglige argumenter der hovedmålsettingen er 
integrering for elevene anses samlokalisering på Amento som det beste alternativet. Dette 
alternativet anses også som mest framtidsrettet.  

En samlokalisering på Byremo læringssenter er det alternativet som oppfyller intensjonsavtalen for 
nye Lyngdal kommune best. 
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SKOLESTRUKTUR:  BERGE, Å  OG  
ÅRNES 

Om grunnskolene i Lyngdal  
I Lyngdal er det seks kommunale barneskoler for klassetrinnene 1.-7: 

 Berge barneskole  
 Byremo barneskule 
 Konsmo skole 
 Kvås skole 
 Å barneskole 
 Årnes skole 

Det er to ungdomsskoler;  
 Byremo ungdomsskole1 
 Lyngdal ungdomsskole  

I tillegg finnes Lyngdal kristne grunnskole som er en privat skole med elever fra 1.-10.trinn.  

Med unntak av sammenslåing av Å ungdomsskole og Berge ungdomsskole til Lyngdal 
ungdomsskole i 2013 har skolestrukturen vært lik i en lang periode. Lokalene som ble benyttet til Å 
ungdomsskole blir i dag benyttet til voksenopplæringen og skolefritidsordningen (SFO) for Å 
barneskole.  

 

 
Utvikling i antallet elever  
I tidsperioden 2000-2020 har elevmassen kun økt totalt med 30 elever for de tre barneskolene som 
berøres i denne utredningen Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole. Man må derfor kunne 
si at elevgrunnlaget er relativt stabilt. Samtidig har det vært noen svingninger fra år til år og 
nedgangen de seneste årene skyldes i hovedsak redusert antall flyktninger som bosettes i 
kommunen.   
Elevtallet ved de tre skolene har utviklet seg slik de siste 10 årene:  

 
1 Byremo ungdomsskole er interkommunal skole. Samarbeid mellom Lyngdal og Hægebostad kommune. 
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Skolekretsgrenser og boligområder  
Opplæringslovens 8.1 sier følgende om hvilken skole elevene skal tilhøre i kommunen:  

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved skolen i nærmiljøet som dei 
soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva skole dei ulike områda i kommunen soknar til.  

Første punktum fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever skal ha rett 
til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Annet 
punktum gjelder for saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte kommunen kan gi kommunale 
forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i en kommune skal sokne til. Slike forskrifter angir 
såkalte kommunale skolekretsgrenser. Også disse må ivareta nærskoleprinsippet. 

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sokner til hvilke skoler. Dette 
gir forutsigbarhet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever anses dette å være særlig 
viktig. Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å 
utarbeide forskrifter om skolekretsgrenser. Dette er gjort i Lyngdal kommune.  

Under vises et oversiktskart med de ulike skolekretsgrensene og lokalisering av tilhørende skole: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206



12 LYNGDAL KOMMUNE

Berge barneskole - skolekrets  

 
Elever som tilhører Berge barneskoles 
skolekrets kommer i all hovedsak fra 
boligfeltområdene Hamran, Alléen, 
Svenevik,  Skomrak, , Austad, og Korshavn. 
 
Hamran er det største, men det er ikke 
planlagt utvidelse av dette boligområdet. 
På Svenevik og i Skomrak er det i gjeldende 
kommuneplan lagt til rette for 
utvidelser/nye områder.  
 
I overkant av 150 av elevene ved Berge 
barneskole mottar dette skoleåret 
skysstilbud.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er bosatt 242 barn innenfor 
Berge skolekrets med fødselsår 
mellom 2015 og 2020. 
Bosettingsmønsteret er konsentrert i 
de samme boligområdene som barn i 
grunnskolealder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-7. 
trinn er bosatt innenfor Berge skolekrets.

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 
innenfor Berge barneskoles skolekrets.
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Å barneskole - skolekrets 
 
Kartet viser hvor konsentrert elevene som 
tilhører Å skolekrets er bosatt. Det er et 
fåtall elever som har behov for skyss.  
 
Å skolekrets dekker boligområdene Rom, 
Romskogen, Hagekleiva, Gauksås, 
Bergsaker og Oftebro.  
 
Mange av de fremtidige planlagte 
boligområdene i Lyngdal sentrum er 
innenfor Å skolekrets. Den største er 
Bergsakerheia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antallet barn i førskolealder som nå 
er bosatt innenfor Å skolekrets er 
198 barn. Bosettingsmønsteret er 
veldig sammenfallende med barn i 
grunnskolealder – men om mulig 
enda mer konsentrert i nærheten av 
skolen.  
 
 
 
 
  

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-7. 
trinn er bosatt innenfor Å skolekrets.

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 
innenfor Å skolekrets.
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Årnes skole – skolekrets 

Årnes skolekrets er det største i areal, men 
med færrest barn i grunnskolealder bosatt 
– til sammen 127 barn.   

Kartet viser hvordan barn i 
grunnskolealder innenfor Årnes skolekrets 
fordeler seg. Til forskjell fra de andre 
skolekretsene er bosettingen spredt, men 
med noen mindre boligområder som 
Hobden, Litlandsfeltet Aunevik, Kollevoll og 
på grunn av at mange elever bor relativt 
langt fra skolen så mottar cirka halvparten 
av elevene skoleskyss.  

For flere av elevene ved Årnes skole er 
Berge barneskole nærmere i avstand.  

 

 

 
 
 
 

 
Det er bosatt 83 barn innenfor Årnes 
skolekrets med fødselsår mellom 2015 og 
2020. Bosettingsmønsteret følger den 
samme tendensen med stor spredning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-7. 
trinn er bosatt innenfor Årnes skolekrets.

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 
innenfor Årnes barneskoles skolekrets.
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Diagrammene under viser hvor mange barn per fødselsår som er bosatt innenfor den enkelte 
skolekrets. Dette gjelder både barn i skolepliktig alder (mørk grønn farge på stolpene) og 
førskolebarn (lys grønn farge på stolpene). Det er viktig å understreke at dette er situasjonen per 
1.1.2020 og at disse tallene ikke viser det nøyaktige tallet på hvor mange barn som reelt går eller vil 
begynne på den aktuelle skolen. Særlig i Berge skolekrets er det mange elever som eksempelvis får 
opplæring ved Lyngdal kristne grunnskole.  
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Framskrivinger barn i hele kommunen for perioden 2021-2030  
Da skolebruksplanen for 2018-2030 ble utarbeidet i 2016 var det forventet en elevtilvekst på i 
overkant av 1% i året. De siste års utvikling tyder på at dette ikke er realistisk. Statistisk 
sentralbyrå nye prognose (hovedalternativet) for den kommende 10-årsperioden viser følgende:  

 

Tabellen viser den reelle utviklingen i antall barn for aldersgruppen 6-12 år for perioden 2016-
2020 samt den forventede utviklingen i antall barn i barneskolealder til og med år 2030. Tallene 
gjelder for hele Lyngdal kommune2. I sum viser prognosen en nedgang i antall barn med 150 barn 
fra 2020 til 2030. Samtidig kan endringer som positiv vekst i arbeidsmarkedet, bosetting av flere 
flyktninger og ny E-39 ha ringvirkninger som motvirker en forventet nedgang. I det hele tatt er det 
mange usikkerhetsmomenter. Elevtallsutviklingen bør ses i sammenheng med skolenes kapasitet.  

 
Kapasitet ved skolene  
 
Skolebygninger 
I forrige skolebruksplan ble den bygningsmessige kapasiteten ved skolene vurdert.   
Det maksimale elevtallet3 som den gang ble lagt til grunn ut fra daværende bygningsmasse var:   

Årnes: 165 elever (Antall elever skoleåret 2020/2021 er 120) 
Å: 290 elever (Antall elever skoleåret 2020/2021 er 257) 
Berge: 400 elever  (Antall elever skoleåret 2020/2021 er 353) 

Siden den gang har Berge fått et nytt skolebygg som rommer flere klasserom, og Å barneskole har 
et tilhørende brakkebygg (som brukes til elever med særskilte behov).  Altså har det vært en 
utvikling med noe større lokaler og samtidig redusert elevtall.  
 
Dersom man velger å beholde dagens skolestruktur, så vil alle skolene ha tilstrekkelig med areal til 
å håndtere dette.  

 
2 Det vil si barna fordeles mellom de seks kommunale barneskolene samt Lyngdal kristne grunnskole. 
3 Tallet vil ikke være absolutt, men variere med antall klasser, elever med spesielle behov med mer.  
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En annen problemstilling er i hvilken grad skolebyggenes utforming av rom og romløsning ivaretar 
dagens krav til en moderne skole. Skolene er bygget i en annen tidsepoke og i flere omganger. 
Skolene Å og Berge beskriver en situasjon i dag med mangel på plass og for lite grupperom til å 
kunne dele i mindre grupper.  
 
Dersom det skal gjøres endringer i skolestruktur som innebærer at en skole legges ned, så må de 
bygningsmessige arealene utvides ved andre skoler for å få dette til.  
 
 
Uteareal 
Også skolenes uteareal ble vurdert med hensyn til kapasitet i forrige skolebruksplan.  Under er en 
tabell som viser totalt uteareal ved skolene.  
 

Uteareal ved skolene 
 Uteareal m2 Status skoleåret 

2020/2021 m2 per 
elev 

Anbefalt maks antall 
elever jfr veileder4 om 
50m2/elev 

Berge  11 000 31  220 
Å  24 100 94 482 
Årnes 7 500 62 150 

 
 
Tabellen viser at omfanget av utearealene varierer en god del ved skolene. Å barneskole har svært 
mye areal disponibelt, mens Berge skole allerede har mindre tilgjengelig uteareal enn hva 
veilederen til helsedirektoratet råder til.  
 
For nye skoler som bygges er anbefalingen for utearealer (ref. rapport fra IS-1130/2003): 

 Færre enn 100 elever, samlet minimumsareal ca 5000 m2. 
 Mellom 100 og 300 elever, samlet minimumsareal ca 10 000 m2. 
 Flere enn 300 elever, samlet minimumsareal ca 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver 

elev over 300.  
 
 
Tilleggsareal i rimelig nærhet, som for eksempel idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen 
disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes med i arealet. Det er også viktig å understreke at 
areal i seg sel ikke er nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og 
organisering av bruken av arealene er minst like viktig som størrelsen. På skoler med mindre areal 
enn anbefalt norm er dette spesielt viktig.  
 

 
4 I helsedirektoratets faglige veileder «Miljø og helse i skole» framgår generelle anbefalinger om minimum nettoareal pr 
elev på 50m2 justert etter skolestørrelse og beliggenhet.  
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Aktuelle alternativer sammenlignet med dagens situasjon  
Dagens organisering av barneskolene anses i denne sammenhengen som 0-alternativet. Det 
vil si at alle skolene fortsetter som per i dag og at det heller ikke planlegges for ny skole.   

Andre alternativer som blir utredet er følgende:  

1.  Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge.5 
2. Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  

 

I forhold til hvert av disse alternativene så ses det på konsekvenser i forhold til: 

 Investeringskostnader og vedlikeholdsbehov eksisterende skolebygg og nybygg 
 Økonomisk drift 
 Bygg 
 Ansatte  
 Skyss 

 Elever, ansatte og nærmiljø 
 Intensjonsavtalen 

 

 
5 Det anses ikke som realistisk å nedlegge Å eller Berge barneskole uten å bygge ny skole på grunn av kapasitet. 
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Investeringskostnader eksisterende skolebygg og nybygg 
 

Teknisk tilstand og renoveringsbehov dagens skoler 
Alle skolene i sentrum er bygget mellom 1954 og 1978. Generelt kan man si at bygningene bærer 
preg av den epoken de er bygget i. Det har imidlertid kommet til nybygg for å utvide skolenes 
kapasitet, men hverken Berge barneskole, Å barneskole eller Årnes skole har en bygningsmessig 
utforming i sin helhet som samsvarer med dagens forventninger til pedagogiske 
undervisningslokaler og universell utforming.  
I forrige skolebruksplan ble det presentert et samlet oppgraderingsbehov på totalt kr. 25 mill,- for 
de aktuelle skolene. Noen av disse kostnadene var relatert til branntiltak, og dette er langt på vei 
utbedret.  

I forbindelse med revideringen av denne planen har virksomhet for tekniske tjenester befart 
skolene og kommet frem til sine prognoser på hva som bør gjøres på de ulike skolebyggene i 
perioden 2021-2030. Prognosene har tatt utgangspunkt i de eksterne tilstandsvurderingene utført 
av Sweco (Årnes skole i 2013), Rejlers (Berge barneskole og Å barneskole i 2016) og Rambøll (Å 
barneskole 2019).  

 
Berge barneskole 
Berge barneskole sitt bruttoareal er i dag 4369 m2. Hovedbygget er fra 1954, og det har kommet til 
nybygg i flere omganger. Berge barneskoles uteareal er relativt lite og begrenser mulighetene for 
bygningsmessige utvidelser på inneværende tomt.  
Hovedkonklusjonen i den eksterne tilstandsrapporten fra Rejlers i 2016 var at det meste av 
kostnadene til renovering var knyttet til utskifting av vinduer og vvs (rør og utskifting av 
varmesentral). Til sammen ble dette beregnet til 3,2 mill. i 2016. I etterkant er det gjort noen 
oppgradering på varmeanlegget, men ellers lite utover vanlig vedlikehold. I tillegg til punktene 
under, så bør det installeres heis i østre fløy av hovedbygget.  

Prioriterte oppgaver6  
Tiltak  Beløp 

Skifte av vinduer 1 200 000 

Oppgradering gulv/vegger i tre 350 000 

Takhimling, takrenner og avløp 100 000 

Isolering av røranlegg7   500 000 

Sum  2 150 000 

 

 
 
 
 

 
6 Kostnadsanslag er hentet fra tilstandsrapport og/eller administrasjonens vurdering  
7 Det bør vurderes en omlegging til regulerbar løsning. Varmesentral.  
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Andre investeringsbehov:   
Tiltak  Beløp 

Skifte av lys til LED-belysning 500 000 

Skifte av ventilasjonsanlegg 1 200 000 

Nytt tak på brakkebygg 1 300 000 

Oppgradering av personaltoaletter  100 000     

Oppgradering elektrisk anlegg 
(sikringsskap) 

200 000 

Sum  3 300 000 

 
I tilstandsrapporten fra 2016 påpekes det også at man bør vurdere renovering i kjeller. 
«bomberom» har fuktskader og kjøkkeninnredning er slitt/utdatert. Dette er ikke 
kostnadsberegnet.  
 

Å barneskole 
Å barneskole ble opprinnelig bygget i 1966 og har et bruttoareal på 2846 m2. Den er blitt bygget på 
og til i flere omganger i 1976, 1995 og 2002. Å barneskole disponerer for tiden et brakkebygg og 
deler av tidligere Å ungdomsskoles arealer til skolefritidsordningen. Skolen har et svært stort 
uteareal til disposisjon som også kan benyttes til nye bygg.  
I 2016 gjorde Rejlers en tilstandsvurdering av skolen. Samme år ble det gjort en del bygningsmessig 
vedlikehold – blant annet nytt tak på deler av bygget og utskifting av vinduer og markiser. Utover 
dette er det konkretisert et samlet renoveringsbehov på cirka 4,5 mill i planperioden. Rambølls 
tilstandsvurdering i 2019 konkluderte med at bygningsmassens hovedelementer virker å være i 
bra stand. Det er få observerte svakheter. Rambøll konkluderer med at sanitæranlegg, varmeanlegg 
og ventilasjonsanlegg bør skiftes innen en 5-årsperiode. Dette i tillegg til bygningsmessige 
oppgraderinger. Totalt oppgraderingsbehov ble oppjustert til 23,2 mill. Det er gjort noen 
utbedringer ved skolen den siste tiden – inkludert skifte til LED belysning.   

Prioriterte oppgaver 
Tiltak  Beløp 

Utbedre/skifte av varmeanlegg 3 200 000 

Bygningsmessig oppgradering – utvendig 
kledning og overflater 

200 000 

Skifte av ventilasjonsanlegg  1 200 000 

Oppgradering elektrisk anlegg 
(sikringsskap og underfordelingsskap) 

  500 000 

Nødlysutstyr (ensartet) 300 000 

Sanitær og avløpssystem (inkludert 
prosjektering) 

1 800 000 

Sum  7 200 000 
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Andre investeringsbehov:   
Tiltak  Beløp 

Ombygging universell utforming (heis ikke 
inkludert) 

4 200 000 

Diverse utbedring elektrisk anlegg 2 800 000 

Ventilasjonsanlegg og rørkanaler 3 200 000 

Taktekking   140 000 

Sum  10 340 000 

 

Årnes skole 
Årnes skole er den nyeste sentrumsnære skolen i Lyngdal, men er likevel over 40 år. Bruttoarealet 
er på 1804m2. Skolen ble bygget i 1978. Et tilhørende administrasjonsbygg ble til i 1996. 
Uteområdet er veldig flott ved skolen. Skolen er også i stor grad universelt utformet.  
I 2013 gjorde Sweco en tilstandsvurdering av skolen.  Sweco påpekte at skolen hadde behov for 
branntiltak, utskifting av kledning og vinduer, rehabilitering av våtrom (garderobeanlegg) ved 
gymsal og nye gulvbelegg.  Tiltak som er utført er diverse branntiltak, taktekking og utbedring av 
gesimser, renovering garderobeanlegg og skifte av nesten alle vinduer, bortsett fra på hems. Hele 
bygget er nymalt. Det er ikke skiftet gulvebelegg da dette vurderes i hovedsak som et estetisk tiltak. 
Rapporten anbefalte også å skifte ventilasjonsanlegg og i den forbindelse bytte varmeanlegg. Dette 
er ikke utført. Skolen har byttet til LEDbelysning.  

 
Prioriterte oppgaver  

Tiltak  Beløp 

Utskifting teppefliser og gulv sløyd 260 000 

Solavskjerming 150 000 

Utskifting vinduer 2.etg 100 000 

Utskifting ytterdører/dørpumper   300 000 

Ny utvendig belysning 150 000 

Sum  960 000 

 
Andre investeringsbehov 

Tiltak  Beløp 

Skifte av ventilasjonsanlegg 700 000 

Nytt tak 1 500 000 

Oppgradering elektrisk anlegg 
(sikringsskap) 

200 000 

Sum  2 400 000 
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Kapitalkostnader ved bygging av ny skole  
Hvor store investeringskostnadene vil bli ved bygging av ny skole vil ævre avhengig av svært 
mange faktorer (størrelse, tomtevalg, innhold, materialer mm). I denne skolebruksplanen legges 
derfor ulike priser til grunn. 
Det anslås at en helt ny skole vil ha en kostnadsramme mellom kr 250 – 450 mill.  Som illustrasjon 
vises tre ulike alternativer:  
 
 
Alternativer Investering  Rente  Avdrag  Sum renter og avdrag 

1     250 000 000      2 500 000        6 250 000        8 750 000  
2     350 000 000      3 500 000        8 750 000      12 250 000  
3     450 000 000      4 500 000      11 250 000      15 750 000  

Tabellen tar utgangspunkt i en rente på 1% jfr kommunalbankens anslag. Og med en 
avskrivningstid på 40år.  

Renter og avdrag på lån betales over kommunenes driftsregnskap. Det vil si at dersom 
byggekostnadene for ny skole blir på cirka kr. 250 mill, så vil de årlige driftskostnadene bli på kr 
8,758 mill. Dette forusetter en lånerente på 1%. En økning i rentenivået på 1% vil gi en årlig 
merkostnad på 2,4 mill.  

Selve investeringskostnaden for nytt skolebygg vil bli del av kommunens samlede gjeldsbyrde.  Med 
utgangspunkt i lånegjeld fra gjeldende budsjett/økonomiplan vil den samlede gjelda være på  cirka 
kr 1,27 milliarder dersom investeringskostanden ble kr 250 mill.  Dette vil være på et gjeldsnivå 
svært langt over statlige anbefalinger og kommunens egen finansielle målsetting.  

 

 

 
 

 

  

 
8 Dette reduseres noe per år. 
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Vurdering - Investeringskostnader og vedlikeholdsbehov 
eksisterende skolebygg og nybygg 
 

0-alternativet – beholde dagens skolestruktur 
Tatt i betraktning at skolene er bygget i en helt annen tidsepoke og er relativt gamle, så er den 
tekniske standarden på skolene ok.  
 
Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole har en bygningsmessig utforming som generelt ikke 
samsvarer med dagens forventninger til pedagogiske undervisningslokaler og universell utforming.  
Det er likevel behov for investeringer og renovering ved alle skolene dersom man beholder dagens 
skolestruktur. Behovet for investeringer er størst ved Å barneskole. Store investeringer som 
medfører økt låneopptak vil gi ytterligere driftsutgifter. 
 
Tekniske tjenester har vurdert barneskolenes behov for bygningsmessige investeringer til samlet å 
være:  

 Investeringer og 
vedlikeholdsbehov på kort sikt 
< 3 år  
(Må) 

Investeringer og 
vedlikeholdsbehov på (Bør) 

Sum 

Berge 
barneskole 

 Kr. 2 150 000 Kr. 3 300 000 Kr. 5 450 000 

Å barneskole Kr. 7 200 000 Kr. 10 340 000 Kr. 17 540 000 

Årnes skole  Kr. 960 000  Kr. 2 400 000 Kr. 3 360 000 

 

 
Alternativ 1 – Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge 
En forutsetning for dette alternativet er at lokalene til voksenopplæringen på Rom benyttes. I 
prinsippet vil alle elevene fra Årnes kunne tilknyttes Å barneskole, men det kan være en mulighet 
for at inntil 25%9 av elevene fra Årnes skolekrets innlemmes i Berge skolekrets.  
Ved valg av dette alternativet bør renoveringsbehovene, slik de er beskrevet tidligere i denne 
utredningen, ved Berge barneskole og Å barneskole prioriteres.  

Alternativ 2 – Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  
Ny skole vil tidligst kunne bli realisert fra skoleåret 2023/2024. Det vil ta tid å både avklare 
plassering og byggets utforming. Dersom dette alternativet velges bør investeringene ved Å 
barneskole prioriteres og tiltak ved Årnes og Berge nedprioriteres siden det ikke er avklart hva 
disse byggene ved en eventuell nedleggelse skal benyttes til.  
 
Et helt nytt skolebygg må finansieres med svært store låneopptak. Størrelsen på dette vil på det 
nåværende tidspunktet ikke være mulig å anslå, men erfaringstall tyder på at vi snakker om flere 
hundre millioner og minimumsberegnet til kr 250 000 000. 
 

 
9 Dette vil være maksimalt på grunn av kapasitet ved Berge barneskole 
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Vurderinger økonomisk drift  
 

0-alternativet – beholde dagens skolestruktur 
Driftsbudsjettet for barneskolene er i første rekke knyttet til lønnskostnader for 
undervisningspersonell (inkludert assistenter) og administrasjon10. I tillegg er det utgifter til bygg 
(renhold, energikostnader, lett vedlikehold) og teknisk utstyr (pcer, smartboard med mer), skyss og 
fagsystemer/lisenser.  
I denne sammenhengen er det utgifter til bygg, ansatte og skyss som blir vurdert.  

Driftskostnadene for de aktuelle skolene på disse faktorene anslås for 2020 til:  

 Årlige driftskostnader 
bygg  

Årlige driftskostnader 
ansatte undervisning 
og administrasjon 

Driftskostnader skyss  Sum 

Berge 
barneskole 

 Kr. 2 650 000 Kr 30 600 000 Kr. 1 290 000  
 

Kr. 34 540 000 

Å barneskole  Kr. 3 250 00011 Kr 23 000 000 Kr. 270 000 
 
 

Kr. 26 520 000 

Årnes skole  Kr. 1 000 000  Kr 10 700 000 Kr. 550 000 
  
 

Kr. 12 550 000 

 

Alternativ 1 – Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge 

Innsparinger 
Ved å legge ned Årnes skole vil man kunne spare de årlige driftskostnadene på bygget som renhold 
og strøm mm anslått til kr. 1 000 000.  
Det er maksimalt mulig å redusere antallet pedagoger med 2,2 årsverk12 som er det som Årnes 
skole og Å barneskole har mer enn statlig lærernorm. Dette utgjør kr 1 650 000. 

I tillegg kan man redusere administrasjonen med 1 årsverk i administrasjonsressurs (rektor13), 
som er kostnadsberegnet til kr 950 000.  

Det vil også kunne være noe å spare i forhold til assistentressurser og at to skolefritidsordninger 
(SFO) blir sammenslått. Dette er vanskelig å beregne, men et forsiktig anslag kan være kr 200 000.  

Økte utgifter 
Det må påregnes økte skoleskysskostnader som følge av lengre og mindre trafikksikker skolevei for 
elevene fra Årnes ved skolebytte. Dette er beregnet til å være kr. 500 000 i økte utgifter.14 
For å ha kapasitet til å håndtere elevøkningen ved Å skole må lokalene som voksenopplæringen 
benytter i dag brukes. Dette vil medføre økte driftsutgifter til bygg på Å barneskole - beregnet til å 
være kr 600 000.  

 
10 I administrasjon inngår rektor, inspektør og merkantil ansatte. 
11 Utgiftene til oppvarming er relativt høyere her enn på de andre skolene (skyldes dyre energikostnader grunnet 
fjernvarmeavtale).  
12  Lønn 1 pedagogårsverk = kr 560 000 x 1,35 (pensjon, arbeidsgiveravgift, sosial utgifter) = cirka kr 750 000. 
13 Lønn 1 rektor = kr 700 000 x  1,35 (pensjon, arbeidsgiveravgift, sosial utgifter) = cirka kr 950 000.  
14 Tallet er regnet ut fra at alle dagens elever vil ha krav på skoleskyss. Benyttet sats for skyssintervallet er 4-8 km.  
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Administrasjonsressurser på merkantil (70% stilling) og inspektørstilling (60% stilling) ved Å 
skole bør økes med flere elever på skolen. Årnes skole har i dag 20% merkantil ressurs som kan 
overflyttes, men i tillegg bør det planlegges for en økning på ytterligere 10% på merkantil og 40% 
på inspektør slik at dette blir hele stillinger. En slik økning vil medføre kostnader på kr 400 000.   

Det er ikke lagt inn kostnader som vil komme ved en eventuell flytteprosess og heller ikke til 
prosesser blant ansatte og elever som vil være nyttige for å få til en god sammenslåingsprosess.   

Alt i alt er det mange faktorer, men det mulige innsparingspotensialet basert på de overnevnte 
forutsetningene ved nedleggelse av Årnes skole er beregnet til å være kr. 2 400 000.  

 

 

Alternativ 2 – Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  

Innsparinger 
Dersom både Berge barneskole og Årnes skole nedlegges, så vil man kunne spare de årlige 
driftskostnadene for begge byggene – til sammen beregnet til kr. 3 650 000 i 2020.  
 
Det er maksimalt mulig å redusere antallet pedagoger med 2,8 årsverk15 som er det som Årnes 
skole og Berge barneskole har mer enn statlig lærernorm høsten 2020. Dette utgjør kr 2 100 000. 

I tillegg kan man redusere administrasjonen med 1 årsverk i administrasjonsressurs (rektor16), 
som er kostnadsberegnet til kr 950 000.  

Det vil også kunne være noe å spare i forhold til assistentressurser og at to skolefritidsordninger 
(SFO) blir sammenslått. Dette er vanskelig å beregne, men et forsiktig anslag kan være kr 200 000. 

Økte utgifter  
Som nevnt over vil man ved å bygge ny skole spare de bygningsmessige utgiftene ved Årnes skole 
og Berge barneskole. Samtidig vil en ny skole også ha betydelige driftsutgifter til renhold, energi og 
avgifter. Hvor store disse driftsutgiftene blir vil være avhengig av størrelse og utforming, og her vil 
tallmaterialet være svært usikkert. Som forutsetning i denne utredningen legger man til grunn at 
man kan redusere utgiftene med kr 1 000 000. 
 
Som beskrevet vil et låneopptak til bygging av ny skole gi kommunen betydelige kapitalkostnader i 
form av renter og avdrag. Dersom skolens investeringskostnader beløper seg til kr 250 mill. vil 
dette årlig være kr 8 750 000 i utgifter.  

En nedleggelse av Berge barneskole og Årnes skole og bygging av ny skole vil gi kommunen en årlig 
driftsutgift på minimum kr. 4 500 000. Tallet vil trolig bli noe høyere.  

Alle tall som vedrører økonomiske gevinster vedrørende bygging av ny skole vil være høyst usikre!  

  

 
15 Lønn 1 pedagogårsverk = kr 560 000 x 1,35 (pensjon, arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter) = cirka kr 750 000. 
16 Lønn 1 rektor = kr 700 000 x  1,35 (pensjon, arbeidsgiveravgift, sosial utgifter) = cirka kr 950 000.  
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Tabellen oppsummerer økonomisk driftskonsekvenser i forhold til 0-alternativet:   

Alternativer   Sum 
økonomisk 
gevinst  

0-alternativet  0 

Årnes skole nedlegges og 
elevene fordeles på Å og 
Berge 

Reduksjon utgifter skolebygg Årnes: kr. 1 000 000 
Reduksjon årsverk pedagoger: kr. 1 650 000 
Reduksjon årsverk administrasjon: kr. 950 000 
Reduksjon assistenter og SFO: kr 200 000 
-- 
Økte skysskostnader elever: kr. 500 000 
Økte utgifter bygg Å skole: kr. 600 000 
Økte utgifter administrasjon: kr. 400 000 

 
 
 
 
 
 
 

2 300 000 
Berge barneskole og Årnes 
skole nedlegges og ny skole 
bygges 

Reduksjon utgifter skolebygg Årnes/Berge: kr. 3 650 000 
Reduksjon årsverk pedagoger: kr. 2 100 000 
Reduksjon årsverk administrasjon: kr. 950 000 
Reduksjon assistenter og SFO: kr 200 000 
-- 
Utgifter drift nytt skolebygg: 2 650 000 
Økte finanskostnader (minimum): kr 8 750 000 
 

 

Ingen gevinst.  

Årlige merutgifter på 
minst kr 4 500 000 
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Vurdering – elever, ansatte og nærmiljø  
0-alternativet – beholde dagens skolestruktur 
 
En opprettholdelse av dagens skolestruktur er det som gir størst forutsigbarhet for både elever, 
ansatte og foresatte. Alle skolene har vært i bruk i flere tiår og er godt innarbeidet i innbyggernes 
rutiner og dagligliv. En endring av dette vil være av stor betydning for både den enkelte elev, 
ansatte og Lyngdal som lokalsamfunn.   
 
FNs barnekonvensjon artikkel 3 innebærer at alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, 
skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn – og at voksne skal gjøre det som er best for 
barnet. For dagens elever anses en fortsettelse av inneværende skolestruktur som det beste 
alternativet.  
 
Også for ansatte og nærmiljøet rundt Årnes er det mest positivt å beholde dagens skolestruktur.  
 

Alternativ 1 – Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge 
Elever  
Alle elevene på de involverte skolene vil bli berørt av en skolenedleggelse, men konsekvensene for 
de som opplever skolebytte vil være størst. I dette tilfellet dagens elever ved Årnes skole. 
I arbeidet med denne utredningen har det kommet mange innspill på at dette er en stor bekymring 
for mange. Elevene ved Årnes skole opplever i dag en stor trygghet ved at man har god kjennskap til 
alle ansatte ved skolen og øvrige elever på skolen. Man frykter at denne oversikten og kjennskapen 
vil bli vanskeligere på større skoler og videre at dette kan føre til at man ikke vil få den 
oppfølgingen som i dag oppleves ved Årnes skole.  
 
Et skolebytte oppleves som særlig dramatisk dersom elevene skilles både mellom ulike skoler og 
mellom ulike klasser. For å ivareta barns beste i et slikt tilfelle, så bør det legges opp til en totrinns 
prosess dersom Årnes skole skal nedlegges. Første trinn vil være at alle de elevene som har startet 
sin skolegang og som har begynt på Årnes skole begynner samlet på Å barneskole, mens de 
kommende førsteklassingene fordeles mellom Å og Berge avhengig av bosted. Et slikt tiltak vil gi 
større forutsigbarhet og på den måten kunne motvirke noe av utryggheten for berørte elever.   
Dette alternativet vil likevel ikke kunne fjerne den utryggheten som enkelte elever vil oppleve fordi 
søsken blir delt på ulike skoler. Ved et skolebytte ansees det likevel som en større ulempe å skille 
elever i samme klasse.   
 
En nedleggelse av Årnes skole vil medføre at langt færre elever i denne skolekretsen vil kunne 
gå/sykle til skolen. Omtrent halvparten av elevene har i dag tilbud om busskyss. Det er sannsynlig 
at bortimot alle elever vil få tilbud om skyss til Å skole. Dette begrunnes både ut fra at avstanden til 
skolen fra bosted blir over 4 kilometer, men også fordi skoleveien oppleves som trafikkfarlig.  
Ut i fra et folkehelseperspektiv er det ønskelig at flest mulig har anledning til å gå/sykle til skolen.  
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Ansatte 
Alle ansatte som tilhører en skole som involveres i en strukturendring vil bli berørt. Ved alle 
skolene har man en innarbeidet samarbeidskultur som vil bli utfordret. Erfaringene i kollegiet da 
de to ungdomsskolene i Lyngdal ble sammenslått for noen år tilbake, var at prosessen opplevdes 
som svært krevende og mye arbeid. Samtidig kan et større faglig miljø være positivt og bidra til 
kompetanseheving for ansatte.  
 
Dette alternativet til strukturendring vil kreve at voksenopplæringens lokaler må tas i bruk til 
undervisning for å få tilstrekkelig kapasitet. For de ansatte vil dette innebære at undervisning, 
arbeidsrom og pauserom blir delt mellom dagens bygninger og nytt bygg. Man kan få en situasjon 
ved skolen der man opplever at det blir to avdelinger ved skolen. Dette kan bli krevende siden Å 
barneskole ikke har et godt egnet rom der alle ansatte kan møtes til personalmøter, informasjon 
med mer. Dette vil uansett være håndterbart, men kreve ekstra fokus fra ledelse ved skolen.  
 
 
Nærmiljø  
En nedleggelse av Årnes skole vil helt klart få betydning for lokalmiljøet rundt Årnes skole. Skolen 
er i dag et samlingspunkt både for elever og deres familier og naboer. Den brukes til lokale 
arrangementer og til mer uformelle møter på uteområdet på ettermiddagstid og helger.  

Bostedsattraktiviteten for området rundt Årnes skole kan bli mindre dersom skolen nedlegges. 
Særlig barnefamilier ønsker å bo i boligområder der deres barn har så stor nærhet til skolen at 
deres barn kan gå/sykle til skolen.  

 
Alternativ 2 – Berge barneskole og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  
 
Elever og ansatte 
Dette alternativet vil være det mest inngripende både for elever og ansatte og Lyngdalsamfunnet. 
Dersom både Berge barneskole og Årnes skole nedlegges, så vil bortimot 500 elever og 70 ansatte 
bli direkte berørt.  Det er ikke avklart hvor en ny skole eventuelt skal bygges og fra hvilket skoleår 
denne vil kunne bli klar17, og denne usikkerheten kan i seg selv bli en utfordring. Utfordringene og 
mulighetene vil være som i alternativ 1, men berøre elever, ansatte og foresatte tilhørende både 
Berge barneskole og Årnes skole.  
En helt ny skole vil gi unike muligheter til å tilrettelegge for en framtidsrettet opplæringsarena. 
Romløsninger, utstyr og inventar vil være oppdatert og kunne inspirere til godt arbeidsmiljø for 
både elever og ansatte. Et nybygg vil kunne ha moderne fysiske forutsetninger for å kunne ivareta 
et godt inneklima, være universelt utformet og ha energiøkonomiske fordeler.  

Nærmiljø 
En ny skole vil være svært positivt for det lokalmiljøet der denne blir plassert. En skole i 
nærområdet styrker bostedsattraktiviteten for omkringliggende boligområder og kan være et 
naturlig samlingspunkt for nabolaget.  
 

  

 
17 Det tidligste vil være skoleåret 2023/2024.  

223



  LYNGDAL KOMMUNE
 29

Vurdering – Intensjonsavtalen for nye Lyngdal kommune 
I intensjonsavtalen som ble inngått mellom Lyngdal og Audnedal i 2016 ble målsettinger for 
sammenslåingen av kommunene konkretisert.  

Intensjonsavtalen har tre hovedmål:  

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

 
I tillegg står det i intensjonsavtalen at:  
 
Den nye kommunen skal vektlegge å gi et helhetlig, likeverdig og tverrfaglig tilbud til alle innbyggere i 
den nye kommunen. Kommunal tjenesteyting som barnehager, skoler, 
helse og omsorgstjenester og så videre skal fortsatt lokaliseres i nærheten av der folk 
bor. Lokalisering av tjenester som for eksempel barnehager, skoler og 
institusjonsplasser, beholdes som i dag. 

0-alternativet – Beholde dagens lokaliseringer  
Dette alternativet oppfyller målet om at kommunal tjenesteyting skal lokaliseres i nærheten av der 
folk bor, men ingen endringer i skolestrukturen vil på sikt kunne være til hinder for å etablere en 
økonomisk solid kommune.  

 
Alternativ 1 – Årnes skole nedlegges og elevene fordeles på Å og Berge. 
Dette alternativet kan bidra til å oppfylle intensjonsavtalens målsetting om å styrke kommunens 
økonomiske situasjon. Samtidig legger dette alternativet opp til en nedleggelse av en skole. Dette 
strider med intensjonsavtalens målsetting om at lokaliseringen av skoler skal være som i dag.  
 

Alternativ 2 – Berge og Årnes skole nedlegges og ny skole bygges  
Den økonomiske situasjonen til Lyngdal kommune tilsier ikke at et låneopptak på flere hundre 
millioner vil bidra til å etablere en økonomisk solid kommune. I tillegg er intensjonsavtalen tydelig 
på at lokaliseringen av skolene skal være som nå, og dette alternativet innebærer nedleggelse av to 
skoler. Dersom dette alternativet velges, så bør den nye skolen etableres i nærheten av der folk bor.   
Dette er det av alternativene som strider mest med intensjonsavtalen.  
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Oppsummering og konklusjon ny skolestruktur barneskolene 
 

ALTERNATIVER  Investeringer 
Vedlikeholdsbehov 
skolebygg. 

Drift 
Årlig 
økonomisk 
gevinst 

Samlet vurdering for 
elever, ansatte og 
nærmiljø 

Oppfyller 
intensjonsavtalen 

0-alternativet  
Beholde dagens 
lokaliseringer 

Berge:  
Kort sikt: 2,15 mill 
Lengre sikt: 3,3 mill 
Å:  
Kort sikt: 7,2 mill 
Lengre sikt: 10,34 mill 
Årnes:  
Kort sikt: 0,96 mill 
Lengre sikt: 2,4 mill 

 

 

 

 

Kr. 0 

For elever, ansatte og 
lokalsamfunnet så vurderes 
en opprettholdelse av 
inneværende skolestruktur 
som det fortrukne alternativet 

Økonomi: Nei 
Lokalisering: Ja 

Alternativ 1 – Årnes skole 
nedlegges og elevene 
fordeles på Å og Berge 

Unngår investeringer på 
Årnes skole.  

 

 

 Kr. 2 400 000 

Alternativet har store 
konsekvenser for elevene som 
må bytte skole og deres 
opplevelse av trygghet og 
relasjoner til medelever og 
lærere. Færre elever vil kunne 
gå/sykle til skolen. For 
ansatte vil det være en 
utfordring med sammenslåing 
av kulturer og nye lokaliteter 
som skal tas i bruk.  

Økonomi: Ja 
Lokalisering: Nei 

Alternativ 2 – Berge og 
Årnes skole nedlegges og 
ny skole bygges  

Ny skole vil kunne 
tilfredsstille alle moderne 
tekniske krav. 
Minimumsinvestering er kr 
250 mill,-. (Trolig høyere) 
Unngår investeringer Berge og 
Årnes skole.  

 

Merutgift:  

Kr.  -4 500 000 

Vil gi en moderne skole som 
er framtidsrettet og 
tilrettelagt for dagens behov. 
Den største ulempen vil være 
belastningen ved skolebytte 
for elever og ansatte og at 
flere sannsynligvis får lengre 
skolevei.  

Økonomi: Nei 
Lokalisering: Nei 

 

Både Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole har en bygningsmessig utforming som totalt 
sett ikke samsvarer med dagens forventninger til pedagogiske undervisningslokaler. Skolene har 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere både dagens og fremtidens forventede elevtall, men det er en 
utfordring for skolene at flere av klasserommene og spesialrommene er noe små og at man ikke har 
tilstrekkelig antall grupperom for å kunne gi mer tilpasset undervisning i mindre grupper. Store 
deler av byggene på Berge og Å barneskole er heller ikke universelt utformet.  

Behovet for oppgraderinger ved skolene er størst ved Å barneskole, men også Berge og Årnes har 
noen investerings- og vedlikeholdsbehov. Ved å opprettholde dagens skolestruktur bør 
oppgraderingene beskrevet i dette planforslaget prioriteres ved alle skolene i løpet av 
planperioden.  

Dersom ny skole bygges innenfor planperioden, så bør kun det absolutt nødvendigste av 
investeringer og vedlikehold gjøres på Berge barneskole og Årnes skole.   
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En nedleggelse av Årnes skole vil gi en årlig økonomisk driftsgevinst beregnet til 2,4 millioner, 
mens en ny skole vil øke driftsutgiftene med minimum 4,5 millioner årlig. Byggekostnader på mer  
enn 250 mill og/eller en høyning av lånerenten vil medføre ytterligere økte kostnader.  

Bygging av en helt ny barneskole anses ikke som et realistisk alternativ de nærmeste årene på 
grunn av kommunens økonomiske situasjon.  

Den eneste alternative skolestrukturen til 0-alternativet som man anser som realistisk, er at Å 
barneskole og Berge barneskole består, og at elevene ved Årnes skolekrets fordeles mellom disse. 
For å ivareta barns beste i et slikt tilfelle, så bør det legges opp til en prosess med to trinn. Første 
trinn vil være at alle de elevene som har startet sin skolegang og som har begynt på Årnes skole 
begynner samlet på Å barneskole. Neste trinn vil være at kommende førsteklassingene fordeles 
mellom Å og Berge basert på nye skolekretsgrenser.  

For å få tilstrekkelig kapasitet ved Å skole, så bør voksenopplæringens lokaler på Rom bli del av 
barneskolen. Det bør også utredes mulighetene for å inkludere de elevene som i dag får 
undervisning i den såkalte «brakka» ved Å skole i voksenopplæringens lokaler.  

For elever, ansatte og nærmiljøet så vurderes en opprettholdelse av inneværende skolestruktur 
som det fortrukne alternativet. Da vil innarbeidede rutiner, kulturer, relasjoner og aktiviteter 
kunne fortsette som før. Dette er kjent og skaper trygghet for alle involverte. Samtidig skal man 
ikke undervurdere de utviklingsmulighetene som ligger i endringsprosesser.   

Alle elevene på de involverte skolene vil bli berørt av en eventuell skolenedleggelse, men 
konsekvensene for de som opplever skolebytte vil være størst.  
Elevene ved Årnes skole opplever i dag en stor trygghet ved at man har god kjennskap til alle 
ansatte ved skolen og øvrige elever på skolen. Dette vil de sannsynligvis miste ved å bli del av en 
større skole.  
 
En nedleggelse av Årnes skole vil medføre at langt færre elever vil kunne gå eller sykle til skolen.  
 
Alt i alt vurderes de økonomiske gevinstene ved en nedleggelse av Årnes skole som små tatt i 
betraktning de mange ulempene en skolenedleggelse vil få for elever, ansatte og nærmiljøet på 
Årnes.  
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VOKSENOPPLÆRINGEN  

Om voksenopplæringen i Lyngdal 
Voksenopplæringens tilbud gis både ved Byremo læringssenter og på Rom i tidligere Å 
ungdomsskoles lokaler. I tillegg gis det et videregående tilbud ved Eilert Sundt vgs studiested 
Lyngdal. 

Opplæringen som gis av voksenopplæringen består av: 
 Spesialundervisning for voksne 
 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
 Grunnskoleopplæring for voksne 
 Samarbeid med Videregående om en Kombinasjonsklasse på videregående skole for elever i 

aldersgruppen 16-20 (grunnskole for voksne) 
 Tilbudet ved voksenopplæringen er en del av tilbudet i «Introduksjonsprogram for 

utlendinger med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv 
og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.» 

Fra høsten 2020 er det 97 deltakere totalt ved voksenopplæringen. Av disse får 24 tilbud på 
Byremo, 58 får tilbud på Rom og 15 er tilknyttet kombinasjonsklassen ved Eilert Sundt studiested 
Lyngdal.  

Ved Byremo Læringssenter er fordelingen slik:  
 3 deltakere fra Åseral 
 8 deltakere fra Hægebostad 
 13 deltakere fra Konsmo og Byremo 

Ved Voksenopplæringen på Rom er fordelingen slik: 
 2 deltakere fra Hægebostad 
 5 deltakere fra Farsund 
 51 deltakere fra Lyngdal 
 15 elever i kombinasjonsklassen ved Eilert Sundt vgs avdeling Lyngdal  
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Forventet utvikling i antallet elever   
Nesten alle deltakerne ved voksenopplæringen er voksne innvandrere. Tilbudet ved 
voksenopplæringen er for mange en del av introduksjonsprogrammet. Det er også mange 
innvandrere som deltar i opplæringen grunnskole for voksne etter endt introduksjonstid. Dette er 
imidlertid et tilbud for alle voksne som har behov for grunnskoleopplæring.  

I prognoseanslaget for elevutvikling, tar vi utgangspunkt i det politiske vedtaket om bosetting av 
flyktninger og enslige mindreårige. Det ses også på familiegjenforeninger og arbeidsinnvandring. I 
tillegg må man også se på hvor langt de eksisterende deltakerne ved voksenopplæringen er i 
kvalifiseringen sin og hvor lang tid de har igjen i introduksjonstiden. Dette er usikre tall og det er 
vanskelig å lage en langsiktig prognose som viser eksakte tall. Men det er mulig å lage ganske sikre 
prognoser fra år til år. Lyngdal kommune har gjeldende vedtak om bosetting av 15 flyktninger. 
Voksenopplæringens lokalisering har betydning for hvor i kommunen disse bosettes.  

Tilstrømningen av flyktninger i 2015 og 2016 var stor. I dag er tendensen en nedadgående kurve. 
Det har vært en trinnvis nedgang i elevantall siden 2018. Den største nedgangen kom som et 
resultat av avviklingen av asylmottakene i kommune. For tiden er det flere deltakere som blir 
ferdige og slutter enn deltakere som starter.  

Anslagsvis vil Byremo læringssenter ha cirka 10 deltakere høsten 2021 (fra 24 i dag).  
Dette baserer seg på følgende:  
 

 Deltakere fra Åseral og Hægebostad avslutter sin opplæring i løpet av året og det er ikke 
ytterligere vedtak om bosetting i Hægebostad og Åseral fremover. 

 Det forventes at ytterligere tre elever tar avsluttende eksamen i løpet av 2020/2021. 

Anslagsvis vil voksenopplæringen på Rom starte opp med 43 deltakere høsten 2021 (fra 58 i dag). 
Dette baserer seg på følgende:  

Voksenopplæringen på Rom har per i dag 58 deltakere. 
 Det forventes at 15 elever tar avsluttende eksamen i løpet av 2020/2021 

 
Hvor mange elever fra andre kommuner som eventuelt vil benytte seg av Lyngdals tilbud er en 
faktor som det er vanskelig å beregne. Dersom man ikke tar med i beregningen eventuelle elever fra 
andre kommuner og legger de ovennevnte forutsetningene vil en prognose for elevtallsutviklingen 
for de kommende tre årene være: 

 Høsten 2021 Høsten 2022 Høsten 2023 

ROM 43 38 30 

Byremo 10 5 0 

Totalt  53 43 30 

 

Når det gjelder kombinasjonsklassen ved Eilert Sundt vgs må det vurderes om den skal fortsette 
høsten 2021. Dette er avhengig av behov og rekrutering og vil i tilfelle komme i tillegg til tabellen 
over. Kombinasjonsklassen rekrutterer elever fra Lyngdal, Hægebostad og Farsund.  
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Aktuelle alternativer sammenlignet med dagens situasjon  
Dagens organisering som innebærer tilbud om voksenopplæring både på Byremo 
læringssenter og på Rom anses i denne sammenhengen som 0-alternativet.  

Andre alternativer som blir utredet er følgende:  

1. Samlokalisering Byremo læringssenter 
2. Samlokalisering Rom  
3. Samlokalisering Amento 
4. Samlokalisering Årnes skole 
 

I forhold til hvert av disse alternativene så ses det på konsekvenser i forhold til 0-alternativet på: 

 Kapasitet og teknisk tilstand lokaler  
 Økonomisk drift 
 Bygg 
 Ansatte  
 Skyss 

 Elever, ansatte, nærmiljø  
 Intensjonsavtalen  
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Vurderinger - kapasitet og teknisk tilstand lokaler 
 
0-alternativet – Beholde dagens lokaliseringer  
Både Byremo læringssenter og lokalene på Rom har per i dag god kapasitet og er i god teknisk 
tilstand.  
 
Alternativ 1 – Samlokalisering Byremo læringssenter  
Lokalene til Byremo Læringssenter har kapasitet til å ta imot 160-170 elever. Det er fem klasserom 
med kapasitet til 25 elever, et klasserom med kapasitet til 15 elever og et klasserom med kapasitet 
til minst 20 elever.  
Lokalet er nytt og det er smart tavleløsning i fire av rommene. Lokalet er på et plan og universelt 
utformet. Det et svært godt tilpasset elever med bevegelsesutfordringer. Elevene har en egen 
kjøkkenkrok med vask og oppvaskmaskin i fellesarealet.  

Det er en egen personalavdeling med arbeidsplass til seks ansatte. Her er det tre arbeidsrom med 
plass til to ansatte på hver. Videre er det to kontorer som kan være tilknyttet administrasjonen. Det 
er egne materialrom og et eget møterom med videokanon og lerret.  

En samlokalisering på Byremo læringssenter vil ha svært god kapasitet og lokaliteter.  

Alternativ 2 – Samlokalisering Rom  
Lokalene til voksenopplæringen på Rom har kapasitet til å ta imot 140 elever. Det er fem klasserom 
med kapasitet til 25 elever, og et klasserom med kapasitet til 15.  I tillegg er det fire grupperom. 
Lokalet har et eget skolekjøkken. Sammenlignet med Byremo læringssenter er lokalene eldre. Siden 
lokalene tidligere har rommet en ungdomsskole, så er lokalene godt egnet for undervisning. Lokalet 
er på et plan og ivaretar behovet for elever med bevegelsesutfordringer. Det er et eget «anneks» 
hvor det gis spesialundervisning. Her er det egen inngang og toalett. 
 
Bygget har i de senere år fått nye dører og vinduer, pluss solskjerming. Tidligere brannavvik er 
rettet og det er foretatt støydemping i enkelte rom (SFO).  
Administrasjonen og personalavdelingen er i et eget bygg. Det er et eget arbeidsrom for ansatte 
med plass til ti kontorplasser. Videre er det et lite arbeidsrom med plass til fire arbeidsplasser.  

En samlokalisering på Rom vil ha svært god kapasitet og lokaliteter.  

 
Alternativ 3 – Samlokalisering Amento  
Lokalene ved Amento har god teknisk tilstand, universelt utformet og kan tilpasses ulike behov. 
Arealet som tilbys kommunen har en kapasitet på mellom 80-100 elever, men ved behov så kan 
dette oppskaleres til cirka 150 elever. I så fall må det leies noe mer lokaler, men ved behov så kan 
dette gjøres i tilknytning til resten av lokalene. Bygget er nytt og har gode fellesarealer og 
parkering.  

En samlokalisering på Amento vil ha svært god kapasitet og lokaliteter.  

 
Alternativ 4 – Samlokalisering Årnes skole  
Årnes skole har en noe eldre bygningsmasse sammenlignet med de andre alternativene, men 
lokalene er bygget som undervisningslokaler med tilhørende fasiliteter. Kapasiteten vil være cirka 
150 elever. Bruk av disse lokalene bygger på en forutsetning om at Årnes ikke lenger blir benyttet 
som barneskole.  

En samlokalisering på Årnes skole vil ha svært god kapasitet og lokaliteter.  
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Vurderinger - økonomisk drift 
 

0-alternativet – Beholde dagens lokaliseringer  
Driftsbudsjettet for voksenopplæringen innbefatter hovedsakelig utgifter til 
undervisningspersonell og administrasjon (ansatte) og utgifter til drift av bygg (renhold, 
energikostnader, vedlikehold). I tillegg er det noen mindre utgifter som til skyss, teknisk utstyr med 
mer.   
 
I 2020 er det totalt budsjettert med kr. 12,1 mill. i lønnskostnader. Dette inkluderer to årsverk til 
administrasjon (rektor og merkantil).   
 
De bygningsmessige driftskostnadene til dagens to lokasjoner er beregnet til kr. 300 000 for 
Byremo læringssenter og kr. 600 000,- på Rom. Selv om voksenopplæringen i Lyngdal er lokalisert 
flere steder er det felles ledelse og administrasjon (rektor og merkantil).  
 
Fordi det tilbys voksenopplæring både i Lyngdal nord og Lyngdal sør er skyssutgiftene ved dagens 
organisering svært små.  

0-alternativet, som betyr å beholde begge undervisningsstedene, er det minst økonomisk effektive 
alternativet.  

Alternativ 1 – Samlokalisering Byremo læringssenter  
Innsparinger 
Ved samlokalisering på Byremo læringssenter vil man kunne spare de årlige bygningsmessige Rom 
anslått til kr. 600 000.  
I tillegg vil man kunne redusere antallet pedagoger ved en samlokalisering med tre årsverk. Dette 
er beregnet til en økonomisk gevinst på kr. 2 250 000.  
 
Økte utgifter 
Skyssutgiftene vil bli svært store ved en samlokalisering i Lyngdal nord. Dette er anslått til å være 
cirka 1 100 000. 18 (Se beregning i fotnote nederst) 
 
Med disse forutsetningene vil det totale innsparingspotensialet ved samlokalisering på Byremo 
læringssenter være kr 1 750 000.  
 
Gevinsten vil bli større dersom man kan få til en mer kostnadseffektiv ordning i forhold til skyss.  
 
 
  

 
18 Ved en samlokalisering av voksenopplæringens tilbud på Byremo vil de aller fleste av deltakerne som er bosatt i 
Lyngdal ha krav på skyss til undervisningen. Det er Agder Kollektivtrafikks (AKT) ansvar å organisere og finansiere skyss 
for de voksne elevene som har mer enn 4 km til skolen og har rett til opplæring etter opplæringslovens §4A-2.18  
Kommunene betaler en delfinansiering av skysskostnaden, på samme vis som kommunen betaler en delfinansiering for 
øvrige grunnskoleelever. Taksten for voksne elever er imidlertid det dobbelte av barnetakstene. Takst for tur/retur for en 
elev ved voksenopplæringen er i 2020 kr. 144,- + mva. 

Et anslag av årlige skysskostnader ved en samlokalisering for høsten 2021 vil derfor kunne være: 40 (antallet elever med 
skyssrett) * kr. 144 (daglig skysstakst per elev) * 190 (antallet undervisningsdager i året) = Kr. 1 094 400,-  
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Alternativ 2 – Samlokalisering Rom  
Innsparinger 
Ved samlokalisering på Rom vil man kunne spare de årlige driftskostnadene på bygget til Byremo 
læringssenter. Dette er anslått til kr. 300 000.  
 
I tillegg vil man kunne redusere antallet pedagoger ved en samlokalisering med tre årsverk, 
beregnet til kr. 2 250 000.  
 
Økte utgifter 
Ved en samlokalisering av voksenopplæringens tilbud på Rom vil de aller fleste av deltakerne som 
er bosatt i Lyngdal nord ha krav på skyss til undervisningen.. Beregningen tar utgangspunkt i at 
antall deltakere med skyssrett er 10 elever.  Da vil skysskostnaden bli i underkant av kr. 300 000.  
 
Det totale innsparingspotensialet ved samlokalisering på Rom vurderes til kr. 2 250 000.  
 

Alternativ 3 – Samlokalisering Amento  
Innsparinger 
Dersom Amento velges som undervisningssted og hverken lokalene på Byremo læringssenter eller 
Rom skal benyttes, så vil man spare driftsutgifter til renhold, noe vedlikehold og oppvarming ved 
begge disse lokasjonene. Til sammen vil dette utgjøre cirka kr 900 000 i året19.   
 
Som for de andre alternativene for samlokalisering vil det være en besparelse på tre 
pedagogårsverk som utgjør kr. 2 250 000. 
 
Økte utgifter 
Det vil imidlertid være utgifter knyttet til leie av lokalene på Kvavik. Kommunen har mottatt et 
tilbud på dette. Ved leie av 300 m2 med undervisningslokaler (6/7 klasserom) samt kontorlokaler 
til administrasjon/pedagoger og tilgang til 220m2 med fellesarealer som garderobe, toaletter og 
kantine så vil totalkostnadene bli i underkant av kr 400 000,-.20 Dette inkluderer også driftsutgifter 
som strøm, forsikring etc.  
Lokalene er for tiden ledige.  
Besparelsene for driftsutgifter på bygg ved å ha Amento som tjenestested for hele Lyngdals 
voksenopplæring er derfor beregnet til kr 400 000.  
 
Skyssutgiftene vil være på samme nivå som lokaliseringen på Rom anslått til kr 300 000.  
 
Det totale innsparingspotensialet ved samlokalisering på Amento er beregnet til kr. 2 450 000.  
 
Alternativ 4 – Samlokalisering Årnes skole  
Innsparinger 
Dette alternativet bygger på forutsetningen om at skolen ikke lenger gir undervisning for barn 1.-7. 
trinn.  
Dersom Årnes skole velges som undervisningssted, så vil driftskostnadene både ved Byremo 
læringssenter og på Rom forsvinne – totalt beregnet til kr 900 000. 
 
Som for de andre alternativene som innebærer samlokalisering vil det være en besparelse på tre 
pedagogårsverk, kr. 2 250 000. 

 
19 Summen av kr 600 000 på Rom og kr 300 000 ved Byremo læringssenter. 
20 Lyngdal kommune eier 20% av Amento, så deler av leiesummen vil komme kommunen selv til gode. 
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Økte utgifter 
Det vil bli driftsutgifter til renhold, oppvarming og noe vedlikehold ved Årnes skole. Dette anslås til 
å være på nivå ved driften av voksenopplæringen på Rom – kr 600 000.  
 
Skyssutgiftene vil sannsynligvis være på noe høyere nivå enn ved lokalisering på Rom eller Amento 
og er ved denne lokaliseringen beregnet til kr 400 000.  
 
Det totale innsparingspotensialet ved samlokalisering på Årnes vurderes til kr. 2 150 000. 

Tabellen oppsummerer økonomisk driftskonsekvenser i forhold til 0-alternativet:   

Alternativer  Spesifisering av innsparinger/utgifter Sum økonomisk 
gevinst  

0-alternativet  0 

Samlokalisering 
Byremo læringssenter 

Innsparing årsverk: kr. 2 250 000 
Innsparing driftsutgifter bygg Rom: kr 600 000 
-- 
Økte utgifter skyss: kr 1 100 000 

 
 
 

kr. 1 750 000 
Samlokalisering Rom Innsparing årsverk: kr. 2 250 000 

Innsparing driftsutgifter bygg Byremo: kr 300 000 
-- 
Økte utgifter skyss: kr 300 000 

 

 

kr. 2 250 000 
Samlokalisering 
Amento 

Innsparing årsverk: kr. 2 250 000 
Innsparing driftsutgifter bygg Byremo/Rom: kr 900 000 
-- 
Utgifter leie Amento: kr 400 000  
Økte utgifter skyss kr: 300 000 

 

 

 
kr. 2 450 000 

Samlokalisering Årnes 
skole 

Innsparing årsverk: kr. 2 250 000 
Innsparing driftsutgifter bygg Byremo/Rom kr 900 000 
-- 
Utgifter Årnes skole: kr 600 000 
Økte utgifter skyss kr: 400 000 

 

 

 
kr. 2 150 000 

 
Tabellen viser at en samlokalisering av voksenopplæring vil gi en driftsøkonomisk besparelse. Den 
økonomiske gevinsten vil være størst ved en lokalisering i Lyngdal sør. Her er det relativt lite 
økonomiske forskjeller mellom de ulike alternativene.  
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Vurderinger - elever, ansatte, nærmiljø   
 

0-alternativet – Beholde dagens lokaliseringer  
Elever 
For elevene vil man ved å opprettholde tilbud både på Byremo læringssenter og Rom inneha en stor 
nærhet til undervisningstilbudet. Kun unntaksvis vil elevene ha lang reisevei og behov for skyss. 
Det er viktig for alle elevene med nærhet til tilbudet, men særlig for de elevene som har barn i 
barnehage og skole har dette betydning. Dersom logistikken rundt levering/henting og skolestart 
blir for krevende, så merkes det på motivasjonen og oppmøtet.   
 
Med nedadgående elevtall og ansatte ved begge undervisningssteder blir tilbudet med sårbart og 
man mister positive synergier ved å samle liknende fagkompetanse og elever med relativt like 
behov i større grupper.  
 
Ansatte 
Også for de ansatte medfører en opprettholdelse av to tjenestesteder stor nærhet til arbeidsstedet - 
noe som de ansatte ønsker at fortsetter.  
En opprettholdelse av dagens tilbud vil ikke medføre reduksjon av pedagoger utover det som 
kommer som følge av redusert elevtall. En samlokalisering av tilbudet innebærer ytterligere 
reduksjoner av ansatte med tre årsverk.  
 
Nærmiljøet 
Det er svært positivt å ha tilbud om voksenopplæring i nærmiljøet. Tilbud om voksenopplæring er 
viktig for hvor flyktninger ønsker å bo og for hvor nye flyktninger bosettes i kommunen.   
 
 
Alternativ 1 – Samlokalisering Byremo læringssenter  
Elever 
En samlokalisering vil være positivt for elevene med hensyn til det pedagogiske tilbudet 
sammenlignet med 0-alternativet. Ved en samlokalisering på Byremo vil man i større grad kunne 
nivå differensiere og tilpasse undervisningsgruppene fordi gruppene blir større sammenlignet med 
undervisning på to lokasjoner 

Ulempen for elevene med samlokalisering på Byremo er at det vil bli en svært lang reisevei for de 
som er bosatt i Lyngdal sør og som utgjør majoriteten av deltakerne. Dersom man legger 
elevprognosen for høsten 2021 til grunn, så vil i overkant av 40 elever ha mer enn 1 times reisevei 
til undervisningsstedet. For de som har mindre barn vil dette også kunne by på ekstra utfordringer 
i forhold til å koordinere dette med henting/bringing i skole og barnehage. I tillegg skal dette 
koordineres med praksisplasser i lokalt næringsliv. Det er sannsynlig at de fleste elevene vil ha 
dette i Lyngdal sør. Logistikken rundt dette kan medføre redusert oppmøte til undervisningen – 
noe som vil være svært uheldig for integreringen.  

Ansatte 
Ved å samle de ansatte på et sted vil det være større muligheter å utnytte fellestiden bedre med 
tanke på pedagogisk utviklingsarbeid og økt samarbeid.  
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Det vil være en ulempe for ansatte bosatt i Lyngdal sør med en samlokalisering på Byremo 
læringssenter ved at de får lang reisevei til og fra jobb. Ekstra utfordrende vil det være for de 
ansatte som i dag både underviser på Rom og i kombinasjonsklassen ved Eilert Sundt vgs.  
Samtidig vil en samlokalisering på Byremo være positivt for ansatte som har delte stillinger ved 
Byremo Læringssenter og Byremo ungdomsskole.  
 
En samlokalisering vil medføre overtallighet av ansatte utover det som kommer som følge av 
nedadgående elevtall.  
 
Nærmiljøet 
Opprettholdelse av Byremo læringssenter som tjenestested for voksenopplæringen anses som 
viktig for nærmiljøet. Det bidrar til et mangfoldig arbeidsmarked og dersom voksenopplæringen i 
sin helhet samles her, så vil dette gi grunnlag for flere kompetansearbeidsplasser for Lyngdal nord.  

En samlokalisering av voksenopplæringen i Lyngdal nord vil være et viktig bidra for å sikre 
bosettingen av flyktninger til denne delen av kommunen.  

 
Alternativ 2 – Samlokalisering Rom  
Elever 
En samlokalisering vil være positivt med hensyn til det pedagogiske tilbudet sammenlignet med 0-
alternativet. På samme måte som alternativet om samlokalisering på Byremo læringssenter vil man 
kunne være mer fleksibel i undervisning og gruppeinndeling. Dette vil kunne gjøre det pedagogiske 
tilbudet bedre enn ved å ha to tjenestesteder.  
Ulempen for elevene med samlokalisering på Rom er at det kan bli en svært lang reisevei for  
elevene fra Lyngdal nord.  
 
Tilgangen til ulike typer praksisplasser vil være større med en samlokalisering på Rom 
sammenlignet med en lokalisering kun i Lyngdal nord, men det kan skape utfordringer å skulle 
kombinere praksisplasser i Lyngdal nord med undervisning i Lyngdal sør.  
 
Ansatte 
Ved å samle de pedagogiske ressursene vil det være større muligheter å utnytte fellestiden bedre 
med tanke på pedagogisk utviklingsarbeid og økt samarbeid. Det vil være en ulempe for ansatte 
bosatt i Lyngdal nord med en samlokalisering på Rom ved at de får lang reisevei til og fra jobb.  
 
En samlokalisering vil medføre overtallighet av ansatte utover det som kommer som følge av 
nedadgående elevtall.  
 
Nærmiljø 
I forhold til nærmiljøet, så vurderes ikke opprettholdelse av Rom som tjenestested stor vekt.   
voksenopplæringen Det som har betydning er om undervisningen foregår sentralt i Lyngdal eller 
ikke.  
 
 
Alternativ 3 – Samlokalisering Amento  
Elever 
Samlokalisering av tilbudet på Amento vurderes som en svært god løsning for elevene med tanke 
på merverdien man kan få ved å være tett på en arbeidsmarkedsbedrift. Deres spesialkompetanse 
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med prosesser for å følge opp enkeltmennesker i jobbformidling (også praksisplasser) vil passe 
godt med voksenopplæringens målsettinger. Dette vil også være i helt i tråd med regjeringens 
integreringsstrategi 2019-2022 der det tydeliggjøres at introduksjonsprogrammet må i større grad 
gi mulighet for formell utdanning og kompetanse, og mer arbeidsrettede tiltak.  Et bredt samarbeid 
på strategisk og faglig nivå for å oppnå større overgang til arbeid vil være en stor fordel for 
elevene.  

Det vil være negativt for elever i Lyngdal nord som får lang reisevei med dette alternativet. 

Ansatte 
Også for de ansatte vil det kunne være positivt ut fra et faglig perspektiv med samlokalisering på 
Amento. Det er mulig å se for seg synergieffekter i form av kompetanseheving, nærhet til 
arbeidskraft og jobb/praksisformidling.  
Amentos beliggenhet er bra tilgjengelig i forhold til kollektivtilbud i Lyngdal sør og kan bli viktig 
også dersom det på sikt vil bli ytterligere samarbeid om lokalisering av voksenopplæringen i 
Listerregionen.  

Lokaliseringen vil være vanskelig for ansatte i Lyngdal nord som får lang reisevei med dette 
alternativet. En samlokalisering vil medføre overtallighet av ansatte utover det som kommer som 
følge av nedadgående elevtall.  
 
Nærmiljøet 
Det anses ikke å være viktig for nærmiljøet at undervisningen lokaliseres her.  
 
 
Alternativ 4 – Samlokalisering Årnes skole  
Elever 
En samlokalisering av voksenopplæringens tilbud på Årnes skole vil som utdypet i de andre 
samlokaliseringsalternativene være positivt i forhold til det pedagogiske.  
 
Ulempen for elevene i Lyngdal nord er at det vil bli en svært lang reisevei. Det er også trolig at flere 
av elevene bosatt i Lyngdal vil måtte ha et skysstilbud dersom tilbudet skal være på Årnes skole. 
Logistikken vil bli ekstra utfordrende for flere elever ved dette alternativet.  
 
Ansatte 
Ved å samle de ansatte på et sted vil det være større muligheter å utnytte fellestiden bedre med 
tanke på pedagogisk utviklingsarbeid og økt samarbeid.  
 
En samlokalisering vil medføre overtallighet av ansatte utover det som kommer som følge av 
nedadgående elevtall.  
 
Nærmiljøet 
Bruk av Årnes skole som voksenopplæring forutsetter at det ikke lenger gis grunnskoleopplæring 
til barn her. For nærmiljøet på Årnes anses det som positivt dersom lokalene er i bruk til et slikt 
formål. Lokalene vil fortsette å være i kommunalt eie og det vil være muligheter for å benytte 
området og bygninger til lokale arrangementer og aktiviteter.  
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Vurdering – Intensjonsavtalen for nye Lyngdal kommune 
I intensjonsavtalen som ble inngått mellom Lyngdal og Audnedal i 2016 ble målsettinger for 
sammenslåingen av kommunene konkretisert.  

Intensjonsavtalen har tre hovedmål:  

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

 
Av andre målsettinger som er relevante for denne utredninger er særlig følgende to:  
 
Den nye kommunen skal vektlegge å gi et helhetlig, likeverdig og tverrfaglig tilbud til alle innbyggere i 
den nye kommunen. Kommunal tjenesteyting som barnehager, skoler, 
helse og omsorgstjenester og så videre skal fortsatt lokaliseres i nærheten av der folk 
bor. Lokalisering av tjenester som for eksempel barnehager, skoler og 
institusjonsplasser, beholdes som i dag. 

Byremo skal videreutvikles til å bli et naturlig senter for videregående opplæring og kvalifisering av 
voksne i indre Agder. 
 

0-alternativet – Beholde dagens lokaliseringer  
Dette alternativet oppfyller målet om at kommunal tjenesteyting skal lokaliseres i nærheten av der 
folk, men er det mest kostnadskrevende og derfor minst i tråd med målsettingen om å etablere en 
økonomisk solid kommune.  

Alternativ 1 – Samlokalisering Byremo læringssenter  
En samlokalisering av voksenopplæringen på Byremo læringssenter er i tråd med målsettingen om 
at Byremo skal videreutvikles til å bli et naturlig senter for kvalifisering av voksne i indre Agder. 
Alternativet vil stride mot intensjonsavtalen som sier at lokaliseringen av tjenester skal være som i 
dag.  
 
Alternativ 2 – Samlokalisering Rom 
Dersom voksenopplæringen samlokaliseres på Rom vil man både bidra til å oppfylle 
intensjonsavtalens målsetting om å etablere en økonomisk solid kommune og at lokalisering av 
skolen opprettholdes som i dag. En samlokalisering her vi imidlertid være i strid med 
intensjonsavtalens føring om at Byremo skal utvikles til å bli et senter for kvalifisering av voksne i 
indre Agder.  
 
Alternativ 3/alternativ 4 - samlokalisering Årnes skole/samlokalisering Amento  
Alternativ 3 og 4 vurderes likt i denne sammenhengen. Begge alternativene vil bidra til å etablere 
en økonomisk solid kommune, men ikke oppfylle målene om at tjenestestedene skal beholdes som i 
dag og heller ikke at Byremo skal bestå og utvikles som senter for kvalifisering av voksne. 
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Oppsummering og konklusjon for voksenopplæringen  
 

ALTERNATIVER  Kapasitet og 
teknisk 
tilstand 
lokaler 

Årlig gevinst 
økonomisk 
drift 

Samlet vurdering for elever, 
ansatte og nærmiljø 

Oppfyller 
intensjonsavtalen 

0-alternativet  
Beholde dagens lokaliseringer 

God kapasitet 
og velegnede 

lokaler 

0 Nærhet til undervisningssted er svært 
positivt både for elever, ansatte og 
lokalsamfunnet. Lang reisevei kan 
være negativt for motivasjon og 
oppmøte. Svært få trenger skyss. Vil 
være positivt for bosettingen av 
flyktninger i ulike deler av 
kommunen.   

Økonomi: Nei 
Lokalisering: Ja 

Alternativ 1 Samlokalisering 
Byremo læringssenter 

God kapasitet 
og velegnede 

lokaler 

Kr. 1 750 000 Svært mange elever og ansatte får 
lang reisevei. De fleste elevene trenger 
skyss og tilbudet er begrenset. 
Overtallighet blant ansatte. Svært 
positivt for nærmiljøet på Byremo.  

Økonomi: Ja 
Lokalisering: Ja 

Alternativ 2 Samlokalisering 
Rom 

God kapasitet 
og velegnede 

lokaler 

Kr. 2 250 000 Lang reisevei for elever og ansatte fra 
Lyngdal nord. Positivt med større 
grupper ift det faglige/pedagogiske 
arbeidet. Overtallighet blant ansatte. 

Økonomi: Ja 
Lokalisering: Nei 

Alternativ 3 Samlokalisering 
Amento  

God kapasitet 
og velegnede 

lokaler 

Kr. 2 450 000 
 

Lang reisevei for elever og ansatte fra 
Lyngdal nord. Positivt med større 
grupper ift det faglige/pedagogiske 
arbeidet. Koblingen for elevene til 
arbeidsmarkedet/praksis styrkes. 
Overtallighet blant ansatte.   

Økonomi: Ja 
Lokalisering: Nei 

Alternativ 4 Samlokalisering 
Årnes skole*  
 
 
*Alternativet er kun aktuelt 
dersom Årnes skole nedlegges. 

God kapasitet 
og velegnede 

lokaler 

Kr. 2 150 000 Lang reisevei for elever og ansatte fra 
Lyngdal nord. Kan bli ekstra 
logistikkutfordringer også for elever i 
Lyngdal sør. Positivt med større 
grupper ift det faglige/pedagogiske 
arbeidet. Overtallighet blant ansatte. 
Bra for lokalmiljøet på Årnes.  

Økonomi: Ja 
Lokalisering: Nei 

 
 
En samlokalisering av voksenopplæringen vil ha en økonomisk gevinst uansett lokalisering. 
Lokalisering et sted i Lyngdal sør vil være billigere å drive sammenlignet med Byremo 
læringssenter fordi kommunen får langt mindre skysskostnader med et slikt alternativ.  
 
Alle lokasjonene i alternativene som er vurdert anses å ha god kapasitet og være velegnede lokaler.  

For elever, ansatte og nærmiljø har de ulike alternativene store konsekvenser. En samlokalisering 
vil medføre at flere elever og ansatte får svært lang reisevei. Dette vil være til stor ulempe for de 
som blir berørt. For elevene kan det føre til manglende oppmøte og motivasjon. Særlig for elever 
med barn kan dette føre til vanskeligheter med å få logistikken i forhold til å hente/bringe til 
barnehage og skole til å gå opp. Dette taler imot en samlokalisering.  
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En samlokalisering vurderes som positivt for elevenes pedagogiske tilbud og de ansattes fagmiljø 
og kompetanseutvikling.   

Med utgangspunkt i prognosen for elevtallsutviklingen så vil en samlokalisering på et av de 
alternative stedene i Lyngdal sør være å foretrekke framfor Byremo læringssenter fordi langt færre 
elever og ansatte blir berørt.   

En samlokalisering av tjenestetilbudet vil trolig få konsekvenser for hvor bosettingen av flyktninger 
skjer fremover.  

Dersom man utelukkende skal ha fokus på faglige argumenter der hovedmålsettingen er 
integrering for elevene anses samlokalisering på Amento som det beste alternativet. Dette 
alternativet anses også som mest framtidsrettet.  

En samlokalisering på Byremo læringssenter er det alternativet som oppfyller intensjonsavtalen for 
nye Lyngdal kommune best. 
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1.0 INNLEDNING 

Lyngdal kommunestyre vedtok i desember 2020 å gjennomføre en utredning av 

skolestrukturen i hele Lyngdal kommunen. Det ble bedt om en plan for hvordan skolene kan 

drives mest mulig effektivt. 

Målet med denne utredningen har vært å få frem det som vil kunne innvirke på en mest mulig 

effektiv drift samt å vise noen konsekvenser av tilpasninger til driften sett opp mot de økonomiske 

rammene som er vedtatt i økonomiplanen.  

I en slik utredning blir det mange tall. Mye kan man sette et konkret tall på, mens enkelte verdier 

må måles på helt andre skalaer. Trygghet, en skole tett på der du bor, trivsel, mestring og glede er 

eksempler på verdier som forskning sier en del om, men som likevel vanskelig kan måles eksakt.              

Vi vet likevel at en trygg skole der barn trives og har faglig utvikling har noen sentrale elementer. 

Foresattes bakgrunn er den største faktoren for hvordan barn klarer seg i skolen, såkalte 

sosioøkonomiske faktorer. Denne faktoren har skolen indirekte virkning på. Det som skolen har 

direkte virkning på er de voksne i klasserommet, dette er den nest viktigste faktoren for å lykkes 

med en god skole. Målet i utredningen blir derfor også å vise hvordan antall voksne i klasserommet 

kan slå ut. 

En klasse med et snitt på 20 elever eller mer, vil fra et økonomisk perspektiv, være mest effektivt.      

I forskning blir en klasser på mellom 20 og 25 elever definert som hverken store eller små klasser.  

Enhver klasse trenger som basis et rom og en lærer. På den ene siden vil det være viktig å kunne 

styrke undervisningen der vi ser behovene er, og ikke binde opp ressursene i mange små klasser. 

Men som nevnt enkelte verdier er vanskelig å måle, og det kan være grunner som tilsier at de små 

klassene bør bestå. Ansatte i de små klassene vil ha større mulighet til å hjelpe og støtte de elevene 

som er i disse klassene.   
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1.1 Bakgrunn  
 

Tidligere Lyngdal kommune vedtok i juni 2017 en skolebruksplan for perioden 2018-2030. 

Det ble 6.mai 2020 i Utvalg for barn og oppvekst vedtatt å revidere skolebruksplanen i ny 

kommune. Ny revidert skolebruksplan for Lyngdal kommune ble vedtatt desember 2020. 

 

1) Lyngdal kommune vedtok i juni 2017 en skolebruksplan for perioden 2018-2030.                              

Planen inneholdt utredninger knyttet til  

• Skolen som faglig og pedagogisk arena 

• Elevtallsutvikling, kapasitet og skolen i et samfunnsperspektiv 

• Skolestruktur i et økonomisk perspektiv  

 

 

2)  Videre vedtok Utvalg for barn og oppvekst i møte 6.mai 2020 en revidering av 

skolebruksplanen:   

Skolebruksplan 2020-2030 skal realisere målsettingene som det er lagt opp til i intensjonsavtalen 

for kommunesammenslåingen, men vurdere endring i skolestruktur for følgende: 

• Skolestruktur i Lyngdalsentrum (3 barneskoler) 

• Mulighet for én lokasjon for voksenopplæringa  

 

 

3) Ny revidert skolebruksplan 2021-2030 ble vedtatt i desember 2020. 
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1.2 Politiske føringer for ny plan   
 

Kommunestyret ønsker en samlet plan for hvordan alle skolene i Lyngdal kan drives mest 

mulig effektivt. Dette fremgår av vedtak i kommunestyret 17.desember 2020 i forbindelse 

med årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.  Tiltak må kunne settes i verk i 2022.  

 

1) Kommunestyrets vedtak fra 17.desember :  

1.Skolestrukturen for barneskolene Årnes, Berge, Kvås og Å opprettholdes slik den er i dag ut 2021.  

2.Utredning av skolestruktur i hele kommunen starter umiddelbart. Det legges frem en plan før August 
2021 for hvordan skolen kan drives mest mulig effektivt. Tiltak må kunne settes i verk i 2022. 
Målsettingen er en besparelse på minimum 1,8 mil i 2022(medregnet 0,3 mill i økte sfo-inntekter) og 
ytterligere 1,5 mill i 2023. (Til sammen 3 mill i 2023 sett i forhold til budsjett 2020)  

3.Voksenopplæringen samlokaliseres fra januar 2022 under forutsetning av at utredning ikke viser at 
opprettholdelse av to lokasjoner kan gi en tilsvarende besparelse, vil vi kunne vurdere det. 

 

Oversikt innsparinger lagt inn økonomiplan (tall i forhold til budsjett 2020): 

 2021 2022 2023 2024 

Grunnskole  0 1 800 000 3 000 000 3 000 000 

Voksenopplæring 800 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000 

 

 

2) Orientering til kommunestyret 04.03.21:  

I forkant av kommunestyret 04.03.21 fikk kommunestyret en orientering om hvordan 

administrasjonen har forstått vedtaket av 17.12.2020:  

Administrasjonen legger frem for kommunestyret en plan før august 2021 over hvordan skolene 

kan drives mest mulig effektivt. Vurderinger gjøres på følgende punkter:  

A)  God utnyttelse av lærernormen, kapittel 2 

B)  Utvikling i befolkningen (elevtall) ved hver enkelt skole og endringer i rammeoverføringer, 

kapittel 3  

C)  Kommunens eiendomsmasse gjennomgås for alle skolene, kapittel 4  

D)  Konsekvenser av tilpasninger til driften sett opp mot de økonomiske rammene som er 

vedtatt i økonomiplanen, kapittel 5 

E)  Lederstruktur gjennomgås i forbindelse med administrativ organisering grunnet politisk 

vedtak om redusering av lederressurs, kapittel 6     
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Kommunestyret får i planen informasjon om hvordan skolene kan drives mest mulig effektivt 

innenfor dagens struktur. Kommunestyret må deretter ta stilling til om skolestrukturen skal endres 

og ta stilling til hvilke skole(r) som eventuelt vil bli berørt. Konsekvenser for lokalsamfunnet av 

eventuelle skolenedleggelse vil da utredes.    

Kommunestyrets Vedtak 04.03.2021:   Orienteringene ble tatt til orientering. 

Det har vært et omfattende arbeid å utarbeide planen. Det har derfor tatt noe lenger tid enn det vi 

framla for kommunestyret i mars om ferdigstillelse innen august 2021. 

 

 

1.3 Avgrensinger  

 
Dette dokumentet tar utgangspunkt i revidert skolebruksplan 2021-2030 og tilhørende vedtak. 

Som det fremgår av protokollen fra kommunestyre 4.mars.2021, vil denne planen vurdere de 5 

hovedpunktene som kommunestyret fikk en orientering om 04.03.21. Det femte hovedpunktet må 

ansees utredet i annen prosess og vil bare kort kommenteres (kapittel 6).  

Hovedpunktene vil inneholde underpunkter som vil gi utfyllende informasjon om den enkelte skole 

og faglige bakgrunnsinformasjon hentet fra forskning. For at planen ikke skal bli for lang og 

omfattende er en del utfyllende informasjon lagt som vedlegg. Det er som en oppsummering på 

hvert hovedkapittel satt inn kommentarer til tallene i hovedkapitlene; Kapittel 2 ,3 ,4 og 5.  

Det er vedtatt at voksenopplæringen samlokaliseres fra januar 2022. Voksenopplæringen ansees 

ferdig utredet i skolebruksplan som ble ferdig høsten 2020. Det er ikke kommet nye opplysninger 

som skulle tilsi at man må utrede voksenopplæringen på nytt. Planen som nå er skrevet har derfor 

kun tatt med oppdaterte elevtall for Voksenopplæringen pr. august 2021, og disse tallene vil ikke 

endre den tidligere konklusjonen (Se skolebruksplan 2020). Det som eventuelt vil ha betydning for 

å avgjøre lokasjon, er den informasjon som nå er å finne i et utkast til «Utredning av 

interkommunale samarbeidsmodeller for VO i Listerregionen», 6. september 2021, utarbeidet av 

Telemarkforskning på bestilling fra regionsamarbeidet i Lister.  Dette er samlet i et eget kapittel 

(kapittel 7).   

Dokumentet vil mot slutten gi enkelte forslag til videre arbeid (kapittel 8).  Dette må 

kommunestyret vurdere og ta stilling til før endelig avgjørelser om hvordan skolene i Lyngdal 

kommune skal driftes videre i de kommende årene.    
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2.0 GOD UTNYTTELSE AV 
LÆRERNORMEN OG 
FORSVARLIGE KLASSESTØRRELSE 

2.1 Faglige bakgrunn 
 

Når man fra et faglig ståsted skal se nærmere på hvordan man kan utnytte lærernormen best, kan 

det også være formålstjenlig å ta med enkelte faglige momenter angående klassestørrelser og 

skolestørrelse. Dette er det gjort svært mye forskning på og denne utredningen kan på ingen måte 

sammenfatte alt som finnes, til det er forskningsfeltet for stort. Resultatet av forskningen er også 

sprikende, med mange som påpeker at forskning er gjort på feil grunnlag, tatt utgangspunkt i feil 

materiale eller legger feil føringer i sine resultater. Det gjøres likevel et forsøk på å tegne noen av 

hovedfunnene til skoleforskning som er gjort rundt dette med klassestørrelse, skolestørrelse og 

lærernorm. I tillegg tas med enkelte momenter angående læringsmiljø. Utdypende 

forskningsresultater ligger vedlagt i vedlegg 1. Her beskrives også hvilke faktorer som spesielt har 

stor betydning for elevenes faglige og sosiale læring.  

Det forskning ganske entydig viser er at det er de ansatte som er den viktigste faktoren, både for 

læring og trivsel. Det finnes også faktorer som kommer tydelig frem som ikke er direkte knyttet til 

faktorer skolen rår over, det dreier seg om sosioøkonomiske faktorer og kultur i nærmiljøet til 

skolen. Dette er en faktor hvor Agder tradisjonelt har slått dårlig ut. 

 

Lærernormen 

Når man snakker om forskning rundt klassestørrelse er det viktig og ikke blande dette sammen 

med lærertetthet.  

Fra skoleåret 2019-2020 har det blitt innført en lærernorm for norsk grunnskole. Lærernormen er 

et krav i forhold til det som tradisjonelt har blitt omtalt som lærertetthet. Lærernormen setter krav 

til antall pedagoger i klasserommet basert på antall elever.  

Lærernormen dikterer at det skal være en pedagog per 15 elever på 1-4. trinn og en pedagog per 20 

elever på 5.-10. trinn. 

En veldig forenkling er at ved en klasse på mellomtrinnet tilsier lærernormen 1 pedagog på 20 

elever. Den aktuelle klassen vil koste like mye i lærerlønn å drifte om det er 5, 10, 15 eller 20 elever. 

Enhver klasse under lærernormen binder altså opp midler og fører til mindre mulighet for å sette 

inn ressurser der den enkelte skole ser det er størst behov. 

For utdypende informasjon og forskningsresultater om lærertetthet se vedlegg 1.  
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Skolestørrelse og klassestørrelse 

Med klasse menes gruppen der du har din daglige tilhørighet. 

Et trinn kan for eksempel bestå av 75 elever delt opp i tre 

klasser på 25 elever. Forskning peker også i enkelte tilfeller 

på skolestørrelse som en egen faktor, altså antall elever og 

ansatte på en skole sett opp imot mulighet til å drifte på en 

best mulig måte faglig. 

John Hattie (2009) som er en kjent skoleforsker har sett på 

forskjellige aspekter ved undervisning etter hvor effektfulle 

de er i forhold til skoleelevers læringsutbytte. Det er lærerens 

interaksjon med elevene som har størst innvirkning på 

læringsutbytte. Skolestørrelse viser seg å ha svært liten effekt. 

Likeså effekten av redusert klassestørrelse.  

Annen internasjonal forskning viser til at det ikke er entydige 

empiriske funn som styrker en hypotese om at størrelsen på 

skolen medfører endret kvalitet på grunnskoletjenesten. 

Forskningen har motstridende resultater og forskerne er ikke 

enige om hva som er den ideelle skolestørrelsen.  

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i 

Hedmark, har foretatt noen undersøkelser som dokumenterer at det kan gå ut over både 

læringsmiljø og læringsutbyttet om skolene blir for små. Hvor grensen går er ikke entydig, men 

hans forskning tilsier at det ligger omkring 60 – 70 elever. Nordahl viser for øvrig til at danske 

forskere vil si at skoler ikke bør være mindre enn 100 – 120 elever. 

Engelske forskningsmiljøer viser til at stor skolestørrelse er bedre i forhold til å nå noen av skolens 

mål, mens mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av skolens mål: 

Jo større skolen er, jo bedre blir elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen. Samtidig er 

det en tendens til at elevene føler seg mindre knyttet til de større skolene. Det er relativt få studier 

som undersøker sammenhengen mellom skolestørrelse og læreres oppfatninger av skolemiljøet, 

men i studiene som finnes er det en tendens til at lærerne følte noe mindre tilfredshet med 

læringsmiljøet i de større skolene enn i de mindre skolene. Det var vanskelig å se noen 

systematiske sammenhenger mellom størrelse og den sosiale kompetansen til elevene. 

Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse, og en kan derfor bruke større andel av 

budsjettet til å heve kvaliteten på undervisningen. Denne forskningen støtter at det vil være 

stordriftsfordeler ved å ha store skoler bl.a. når det gjelder administrasjon, muligheten for å ha 

større klasser, og byggkostnader. Mulighetene for å utnytte ressursene, både materielle og 

lærerkreftene, mer fleksibelt er større i en stor organisasjon enn i en mindre. Videre gir en større 

skole et større lærerkollegium som igjen gir et større og bredere faglig miljø som vil kunne styrke 

den pedagogiske siden av tjenesten. 
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Ulempene ved en stor skole er mindre oversikt og dermed usikkerhet for de minste elevene, noe 

som igjen kan føre til mindre trivsel for elevene. Det kan argumenteres for at mindre skoler skaper 

større trygghet og at elevene i større grad ”blir sett”, noe som igjen gir større trivsel og bedre 

læringsutbytte. 

Resultatene fra nasjonale prøver i Norge de siste årene viser at det er de største kommunene og 

skolene som har skåret best jevnt over tid. Disse resultatene kan imidlertid følge av andre faktorer 

som har med det faglige nivået til lærerne, undervisningsmetoder, foreldrebakgrunn og oppfølging 

hjemmefra å gjøre. Mange av de forskningsrapportene som er nevnt har også sine kritikere. 

Resultatene er uansett sprikende. (utdypende om forskning, se vedlegg 1) 

Læringsmiljø 

Elevundersøkelsene i skoleporten.no har en rekke spørsmål til elevene 

som måler trivsel, elevdemokrati, fysisk miljø, mobbing, motivasjon og 

faglig veiledning. Undersøkelsene er obligatoriske på 7. og 10. trinn. I 

tillegg spørres elevene på ungdomstrinnet om medbestemmelse og 

karriereveiledning. 

Analysen av resultatene fra elevundersøkelsene finner ingen 

sammenheng mellom skolestørrelse og de fleste forholdene som blir 

målt i elevundersøkelsene, med mulig unntak for mindre forskjeller 

knyttet til pc-bruk, forsentkomming og hvor fornøyd elevene er med 

garderobe- og dusjforholdene og renholdet på skolen (Danielsen, Skaar 

og Skaalvik 2007). Heller ikke de norske forsknings- og 

evalueringsprogrammene knyttet til større anti- mobbeprogrammer 

finner sammenheng mellom skolestørrelse og atferdsproblematikk. 

Undersøkelser av resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn fra 

sammenlignbare kommuner viser det samme, det vil si at skolestørrelse 

ikke har betydning for resultatene (Asplan Viak)  

Disse resultatene støtter forskningen til blant annet Hattie, som legger vel så mye vekt på 

betydningen av lærerrollen og undervisningskvaliteten som effekten av færre elever i klassen. Ut 

fra at det i forskningen ikke finnes belegg for at skole- og 

gruppestørrelser har stor betydning for resultatkvaliteten, vil det 

være interessant å se på hvilke faktorer som har betydning for 

kvaliteten i skolen. Dette kan studeres nærmere i vedlegg 1.  

Det er andre faktorer enn skolen og klassenes størrelse som vil 

være avgjørende for kvaliteten i skolen, og det er viktig å satse på 

de faktorene vi vet vil ha stor innvirkning på kvaliteten uansett 

skolestørrelse. Et elevtall per klasse på 20-25 vil i forskning ikke 

omtales som stor eller liten. Dersom man kun skulle se på det 

økonomiske ville det grunnet lærernormen være viktig å ha 

gruppestørrelser på over 20 elever i klassene. Blir det under 20 

elever vil man på mellomtrinnet binde opp ressurser som ellers 

kunne blitt plassert fritt, det må uansett være en pedagog tilstede 

om det er 10 eller 20 elever i en gruppe. På småskolen (1.-4.trinn) 

er tilsvarende tall på 15 elever.  
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2.2 Lærernormen i Lyngdal kommune pr. oktober 2020.  
 

Tabellen viser hvor mange lærerårsverk de enkelte skolene ligger over lærernormen. 

 

Skole Klassetrinn                       

1.-4.trinn 

Klassetrinn                     

5.-7.trinn og                       

8.-10.trinn 

Samlet 

Berge barneskole 0,6 0,7 1,3 

Å barneskole 0,0 0,7 0,7 

Årnes skole 0,1 1,4 1,5 

Konsmo skole 0,3 0,8 1,1 

Byremo barneskule 0.6 1,2 1,8 

Kvås skole 0,8 1,1 1,9 

Lyngdal 

ungdomsskole 

 0,2 0,2 

Byremo ungdomskule  0,1 0,1 

 

Lærernormen ut fra lærernormkalkulator oktober 2020, 

 (Grunnskolenes informasjonssystem, GSI)  
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 2.3 Utnyttelse av lærernormen i Lyngdal kommune 
 

Som man ser utfra tallene for lærernorm ligger ungdomsskolene i Lyngdal svært tett opp mot 

normen.  

Berge barneskole, som er den størst barneskolen i Lyngdal kommune, ligger 1,3 over lærernormen 

høsten 2020. Her har det vært utfordrende å redusere lærertettheten fordi man ser at 

undervisningstilbud med færre pedagogtimer raskt kan føre til mer spesialundervisning.    

På Å barneskole ligger de akkurat innenfor lærernormen på småskolen, men de ligger 0,7 over på 

mellomtrinnet. Dette henger sammen med at skolen deler elevene på mellomtrinnet opp i grupper 

på tre istedenfor to i forbindelse med kunst og håndtverk og andre praktisk- estetiske fag. Dette er 

hovedsakelig fordi spesialrommene skolen bruker i disse fagene ikke kan tas i bruk av flere elever 

enn en tredjedel av klassen.  

Både Årnes skole, Konsmo skole, Byremo barneskole og Kvås skole har elevtall som gjør det mer 

utfordrende å legge til rette for en undervisning som skal ligge helt opp mot lærernormen. Dette 

fordi det ikke alltid vil være klasser som innehar 15 eller 20 elever på disse skolene. Jo mindre 

skolene er, jo vanskeligere blir dette å få til optimalt. Dersom man skal legge seg helt opp mot 

lærernormen vil for eksempel en skole som Kvås skole med 41 elever utfra elevtall egentlig kunne 

samle alle elever i to klasser. Det vil være økonomisk lønnsomt å samle alle  i to grupper på 1.-4 og 

5.-7.trinn.  , men det vil være utfordrende for en lærer å gi god differensiert opplæring for elever fra 

flere ulike trinn samtidig. Dette vil med andre ord sjeldent være særlig gunstig for elevene.  Med få 

lærere til disposisjon vil det i tillegg være svært krevende for skoleledelsen på de små skolene å 

organisere en god skoledag faglig optimalt. Dette fordi ulike lærere har spesialkompetanse på ulike 

fag.  
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2.4  Oppsummering kapittel 2 

Det er andre faktorer enn skolen og klassenes størrelse som vil være avgjørende for kvaliteten i 

skolen, og at det er som nevnt viktig å satse på de faktorene vi vet vil ha stor innvirkning på 

kvaliteten uansett skolestørrelse. Det forskning ganske entydig viser er at det er de ansatte som er 

den viktigste faktoren, både for læring og trivsel.  

At en skole ligger over lærernormen gir dem i større grad mulighet til å drive god tilpasset 

opplæring og med dette også god tidlig innsats. Dette gjelder både i forbindelse med faglig hjelp og 

støtte, men ikke minst også sosialt. En klasse med et snitt på 20 elever eller mer, vil ikke binde opp 

ressurser for å oppnå lærernormen. Dersom man har klasser på 20-25 elever, vil man kunne styrke 

undervisningen der man ser behovene er, og ikke binde opp ressursene i mange små klasser.  

Alle elever trenger å bli sett og hørt og alle elever trenger tid og omsorg fra sin lærer. Likevel er det 

også slik at enkelte klasser har elever som i enda større grad enn andre klasser trenger denne 

tilretteleggingen og omsorgen. Dette vil kreve flere lærere i de klasser hvor utfordringene er størst 

uavhengig av om en klasse er liten eller stor.  

Effekten som ligger i det å ha færre elever pr. lærer vil minimaliseres dersom man skal legge seg 

helt opp mot lærernormen. Elevtall slår raskt ut på lærernormen og status kan av denne grunn 

endre seg raskt. For å skape mest mulig forutsigbarhet og stabilitet for skolene, vil det ikke for noen 

skoler være gunstig å ligge helt opp mot grensa for lærernorm. 
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3.0  UTVIKLING I ELEVTALL VED 
HVER ENKELT SKOLE OG 
ENDRINGER I 
RAMMEOVERFØRINGER    

3.1 Grunnskolene i Lyngdal  
I Lyngdal er det seks kommunale barneskoler for klassetrinnene 1.-7: 

• Berge barneskole  

• Byremo barneskule 

• Konsmo skole 

• Kvås skole 

• Å barneskole 

• Årnes skole 

Det er to ungdomsskoler;  

• Byremo ungdomsskole1 

• Lyngdal ungdomsskole  

I tillegg finnes Lyngdal kristne grunnskole som er en privat skole med elever fra 1.-10.trinn.  

Med unntak av sammenslåing av Å ungdomsskole og Berge ungdomsskole til Lyngdal 

ungdomsskole i 2013 har skolestrukturen vært lik i en lang periode. Lokalene som ble benyttet til Å 

ungdomsskole blir i dag benyttet til voksenopplæringen og skolefritidsordningen (SFO) for Å 

barneskole.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Byremo ungdomsskole er interkommunal skole. Samarbeid mellom Lyngdal og Hægebostad kommune. 
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3.2 Elevtallsutvikling på den enkelte skole de siste ti årene 
 
Revidert skolebruksplan av 2020 viste til tidsperioden 2000-2020, og opplyste om at elevmassen 
kun hadde økt totalt med 30 elever for de tre barneskolene Berge barneskole, Å barneskole og 
Årnes skole. Man må derfor kunne si at elevgrunnlaget har vært relativt stabilt for skolene i sør. 
Samtidig har det vært noen svingninger fra år til år og nedgangen de seneste årene skyldes i 
hovedsak redusert antall flyktninger som bosettes i kommunen.  Elevtallet ved de åtte grunnskolene 

har de siste 10 årene utviklet seg slik:  

 

 
Årstall: 
/Skoler:  

Berge 
barne 
-skole 

Å barne 
-skole 

Årnes  
skole 

Kvås 
skole 

Konsmo 
skole 

Byremo  
barne 
-skule 

Lyngdal  
ungdoms-
skole    

Byremo 
ungdoms-
skule  

2011 334 233 124 49 90 88 327* 166 
2012 340 228 127 43 84 88 294* 173 
2013 336 226 125 50 77 92 302 157 
2014 363 239 115 55 86 90 326 142 
2015 377 238 118 54 100 85 328 141 
2016 375 263 121 46 100 80 318 143 
2017 360 263 118 50 90 78 330 148 
2018 383 250 118 51 99 75 310 148 
2019 339 258 114 49 104 64 322 140 
2020 352 258 121 41 96 72 327 133 

 
*2011 og 2012 er sammenslåtte tall fra Å ungdomsskole og Berge ungdomsskole. I 2013/14 ble de 

to ungdomsskolene slått sammen til Lyngdal ungdomsskole 

 

Vedlegg 2 viser elevtallsutviklingen de siste 10 årene på den enkelte skole 
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3.3 Framskrivinger barn i hele kommunen for periode

 2021–2030  
 

Da skolebruksplanen for 2018-2030 ble utarbeidet i 2016 var det forventet en elevtilvekst på i 

overkant av 1% i året. De siste års utvikling tyder på at dette ikke er realistisk. Statistisk 

sentralbyrås nye prognose (hovedalternativet) for den kommende 10-årsperioden viser følgende:  

 

 

Tabellen viser den reelle utviklingen i antall barn for aldersgruppen 6-12 år for perioden 2016-

2020 samt den forventede utviklingen i antall barn i barneskolealder til og med år 2030. Tallene 

gjelder for hele Lyngdal kommune2. I sum viser prognosen en nedgang i antall barn med 150 barn 

fra 2020 til 2030. Samtidig kan endringer som positiv vekst i arbeidsmarkedet, bosetting av flere 

flyktninger og ny E-39 ha ringvirkninger som motvirker en forventet nedgang. I det hele tatt er det 

mange usikkerhetsmomenter. Elevtallsutviklingen bør ses i sammenheng med skolenes kapasitet.  

 

3.4 Fremtidig elevantall med nåværende skolestruktur 
 

Tabellene under viser elevtall på hver skole de kommende årene utfra GSI-tall for 2020. Det er 

viktig å understreke at elevframskrivingene er situasjonen per januar 2021 og at disse tallene ikke 

viser det nøyaktige tallet på hvor mange barn som reelt går eller vil begynne på den aktuelle skolen. 

Særlig i Berge skolekrets er det mange elever som eksempelvis får opplæring ved Lyngdal kristne 

grunnskole. 

 

                                                             
2 Det vil si barna fordeles mellom de seks kommunale barneskolene samt Lyngdal kristne grunnskole. 
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Elevtall for 1.trinn skoleåret 2021/2022 vet vi pr. juni 2021. Tallene for 1.klasse i årene fremover er 

lest av utfra framskrivinger av elevtall hvor det er justert for at noen elever vil komme til å gå på 

Lyngdal kristne grunnskole.  Ingen kan selvsagt forutsi hvor mange som flytter til eller fra Lyngdal 

kommune og disse tallene vil derfor bare være en pekepinn. Lyngdal kristne skole har 162 elever 

fra 1.-10.trinn pr. august 2021(Hjemmesida). Til skolestart 20/21 vil 15 elever begynne ved 1.trinn 

på Lyngdal kristen grunnskole, og skolen vil altså ha et snitt på 16 elever i hver klasse som kommer 

fra ulike steder i Lyngdal.  Erfaring tilsier at Lyngdal kristen grunnskole har flest elever fra Berge 

skolekrets, ca. 60-70%, (I følge rektor ved Lyngdal kristne grunnskole, april 2021)   De resterende 

elevene vil komme fra de de andre skolekretsene i Lyngdal. Det er tatt hensyn til dette i tabellen for 

Berge barneskole og Å barneskole. I tabellene er det tatt med framskrivinger frem til og med 24/25 

(økonomiplanperioden)           

ANTALL ELEVER I 1.KLASSE *:     ANTALL ELEVER TOTALT **:  

 

* Etter 21/22 er det estimerte tall, justert for Lyngdal kristne 

skole (LKG)                                                                                             

** Elevtall totalt født i kretsen, justert for at noen vil komme 

til å gå på LKG.                                                                        

***Byremo ungdomsskole er interkommunal skole. 

Samarbeid mellom Lyngdal og Hægebostad kommune. Kilde: 

rektor ved Byremo Ungdomsskole og adm ved Hægebostad kommune. 

 

 

 

I vedlegg 3 vil man kunne lese av hvor mange elever som er født i den enkelte skolekrets helt frem 

til 2020, og man vil få et mer visuelt bilde av antall 1.klassinger som vil starte i sin skolekrets helt 

frem til 2026/2027.   

Skoleår: 

Barne- 

skoler: 

21/22 

 

22/23 

 

23/24 

 

24/25 

 

Berge 55 38 34 31 

Å  37 38 33 32 

Årnes 11 22 17 19 

Konsmo 13 17 15 10 

Byremo  11 7 8 10 

Kvås 5 6 7 5 

Skoleår: 

Skoler: 

21/22 

 

22/23 

 

23/24 

 

24/25 

 

Berge barneskole  350 335 320 304 

Å barneskole 258 260 244 248 

Årnes skole 113 114 115 122 

Konsmo skole 98 95 101 96 

Byremo 

barneskule  

75 68 68 69 

Kvås skole 41 41 41 40 

Lyngdal ungdoms-

skole 

346 347 349 326 

Byremo ungdoms-

skule *** 

132 143 128 136 
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3.5 Skolekretsgrenser og boligområder  
 

Skolekretsgrenser og boligområder er tatt med som et vedlegg i denne planen for å synliggjøre hvor 

elevene i kommunen vår bor (Vedlegg 4). Dette blant annet for å vise hvor nærme noen elever bor 

til en annen skolekrets enn den de opprinnelig hører til. Dette kan ha betydning om man ønsker å 

endre skolekretsgrensene.  

Opplæringslovens 8.1 sier følgende om hvilken skole elevene skal tilhøre i kommunen:  

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved skolen i nærmiljøet som dei 

soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva skole dei ulike områda i kommunen soknar til.  

Første punktum fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever skal ha rett 

til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Annet 

punktum gjelder for saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte kommunen kan gi kommunale 

forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i en kommune skal sokne til. Slike forskrifter angir 

såkalte kommunale skolekretsgrenser. Også disse må ivareta nærskoleprinsippet. 

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sokner til hvilke skoler. Dette 

gir forutsigbarhet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever anses dette å være særlig 

viktig. Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å 

utarbeide forskrifter om skolekretsgrenser. Dette er gjort i Lyngdal kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259



20 
 

 

 

3.6  Endringer i rammeoverføringer fra staten 
 

 
KS har utviklet en modell for å se hvordan kommunens brutto utgiftsbehov innenfor sentrale 
velferdstjenester påvirkes av befolkningsendringer, gitt landsgjennomsnittets utgifter per 
innbygger. Hver kommune får dermed et beregnet anslag for hva befolkningsframskrivinger vil 
kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester 
som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester. Den sier ingenting om kostnadsnivået vi 
har per i dag.  
 
Tabellen viser at Lyngdal kommune innenfor tjenesten grunnskole får en reduksjon i 
rammetilskuddet på 27,4 mill fram mot år 2030. Det betyr at vi må omprioritere ca 27 mill i 
perioden fram til 2030 fra denne sektoren til andre sektorer i kommunen som får 
kostnadsøkninger. Størst endringer får vi fra 2024 og i årene framover. 
 
 
 

 
 

 
Lyngdal kommune får også et trekk i rammetilskudd tilsvarende kr 12,3 millioner kr for 2021 som 
følge av at vi ikke har utgifter til de elevene som går i privatskole. I tillegg har kommunen utgifter til 
enkeltvedtak knyttet til spesialundervisningen. Denne summen ligger på 3 millioner kr i 
2021/2022 som kommunene må betale til Lyngdal kristne grunnskole. I tillegg plikter Lyngdal 
kommune å levere skolehelsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), tjeneste fra Lister 
pedagogiske senter (LPS) til privat skole i kommunen.  
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3.7  Oppsummering - kapittel 3: 
 

Elevtallene for de kommende fire skoleårene, viser er nedgang hvis man ser på et samlet elevtall for  

Lyngdal kommune. Det er likevel enkelte skoler som ikke vil ha de store endringene de neste fire  

årene. Konsmo skole og Kvås skole vil gjennomsnittlig ha et stabilt elevtall de kommende fire årene.  

Årnes vil ut fra prognosene øke sitt elevtall, og Å barneskole og Byremo barneskole vil ha en svak  

nedgang. Det er i størst grad Berge barneskole som man kan si har en klar nedgang de kommende  

fire skoleårene, medregnet at ca. 10-11 elever fra Berge skolekrets går over til Lyngdal kristne  

grunnskole hvert skoleår. Vi ser også utfra elevframskrivingene at elevtallene også etter en 

fireårsperiode vil fortsette å gå ned på Berge barneskole. Det er med andre ord bare på Berge  

barneskole man har mulighet til å redusere antall lærere innen den kommende fireårsperioden. Det  

vil likevel være vanskelig å endre lærertallet inneværende skoleår 2021/2022, fordi vi pr. august  

2021 vet at elevtallet i 1.klasse i år er på hele 55 elever, først neste skoleår 22/23 forventer man en  

reduksjon av betydning. Med tilflyttende til Berge barneskole og med en endring i hvor mange  

elever som begynner på Lyngdal kristne grunnskole, vil tallene for Berge barneskole også kunne bli 

usikre fremover. Dette vil alltid være et usikkerhetsmoment vi må være klar over.  

 

En fremtidig nedgang i elevtall i Lyngdal kommune vil altså komme spredt på alle skolene og 

gjøre det vanskelig for den enkelte skole å redusere antall lærere. Berge barneskole vil dersom  

prognosene slår til kunne redusere antall lærere på sikt.  

 

Skolekretsgrensene vil i denne planen ha størst betydning som en oversikt for videre drøftinger 

dersom man eventuelt skulle ønske å endre skolekretsgrensene. Se vedlegg 5. Også dersom man  

velger å utrede en skole nedlagt vil det kunne være aktuelt å endre skolekretsgrensene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261



22 
 

4.0 KOMMUNENS 
  EIENDOMSMASSE FOR  
  SKOLENE  

Virksomhetsleder for tekniske tjenester har påpekt at det er et etterslep på vedlikehold på 
skolebyggene fordi man ikke har tilstrekkelige midler. Det vil derfor være store variasjoner fra år til 
år på forbrukte vedlikeholdsmidler for det enkelte bygg. Under vises aktuelle 
investeringskostnader ved alle skolebygg og nybygg, både prioriterte oppgaver og andre 
investeringsbehov. Andre driftskostnader til skolebygg som teknisk har ansvar blir informert om i 
kapittel 5.  
 

 

4.1 Investeringskostnader på eksisterende skolebygg og 

nybygg i Lyngdal kommune  
 
 
Teknisk tilstand og renoveringsbehov dagens skoler 

I forbindelse med revideringen av skolebruksplanen høsten 2020 og i forbindelse med denne 

planen har representanter for Virksomheten tekniske tjenester befart skolene og kommet frem til 

sine prognoser på hva som bør gjøres på de ulike skolebyggene i perioden 2021-2030. Prognosene 

har blant annet tatt utgangspunkt i de eksterne tilstandsvurderingene utført av Sweco (Årnes skole 

i 2013), Rejlers (Berge barneskole, Å barneskole og Kvås skole i 2016) og Rambøll (Å barneskole 

2019), og Sweco  (Kvås skole;  en brannteknisk tilstandsanalyse i 2016).  

Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole og Kvås skole er bygget mellom 1954 og 1978. 

Generelt kan man si at bygningene bærer preg av den epoken de er bygget i. Det har imidlertid 

kommet til nybygg for å utvide skolenes kapasitet, men hverken Berge barneskole, Å barneskole 

eller Årnes skole har en bygningsmessig utforming i sin helhet som samsvarer med dagens 

forventninger til pedagogiske undervisningslokaler og universell utforming.  

I skolebruksplan fra 2017 i «gamle» Lyngdal kommune ble det presentert et samlet 

oppgraderingsbehov på totalt kr. 25 mill,- for de Berge barneskole, Å barenskole og Årnes skole. 

Noen av disse kostnadene var relatert til branntiltak, og dette er langt på vei utbedret. Lyngdal 

ungdomsskole  er relativt ny, samt at den er godt vedlikeholdt, så her har det ikke vært de store 

behov for oppgraderinger. I Audnedal kommune ble det i årene før sammenslåing gjort betydelige 

oppgraderinger på barneskolene; Konsmo skole og Byremo barneskole.  

Byremo barneskole er bygget midt på 50 tallet. Det har vært flere påbygginger, blant annet Gymsal 

på 70- tallet. Uteområdet er oppgradert over tid med de siste endringene i fjor. Området inneholder 

skaterampe/Isbane, 7- er kunstgressbane. Og forskjellige lekeapparater.  
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Den siste bygningsmessige oppgraderingen ble gjort i 2019/2020. Hele skolen utenom gymsalen 

ble bygget om. Formålet var å etablere kontor til lærerne. Denne prosessen krevde store endringer i 

bygningsmassen. I praksis ble begge etasjene renovert og tilpasset til universelt utforming der hvor 

det lar seg gjøre. Bygget er også renovert utvendig. Hvis vi skal se på mulige fremtidige 

investeringer må det være ventilasjon fra Garderobene i sokkeletasjen og vannrørene og 

varmtvannstankene til dusjanlegget.  

Konsmo barneskole ble også renovert på samme tidspunkt. Der er også totalrenovert innvendig. 

Utvendig er den ikke renovert. Her er det behov for utvendig maling/ flikking av eksisterende 

pussede overflater og eventuelt utvendig isolasjon med ny puss. Her er det også bygget nytt 

bibliotek for skolene og innbyggerne i området. Gymsalen som er fra 70- tallet bør få ny maling og 

en del av utvendig kledning bør byttes.   

Byremo Ungdomsskole har hatt en omfattende ombygging i den senere tid med en ny etasje til 

lærere og fellesarealer til elevene. Bygget ble da gjennomgått brannteknisk og skal nå være i 

teknisk bra stand. Utvendig fasader med vinduer og uteområder er også oppgradert i senere tid. 

Man ser derfor ikke noen umiddelbare store byggtekniske utfordringer med bygget.  

 

 

Tabellen under viser samlet sum over investeringsoppgaver på skolene i Lyngdal.  Det er i stor grad 

barneskolene i Lyngdal sør som pr. i dag har de største investeringsbehovene.  

 

 
Skolene  Prioriterte 

oppgaver 

Andre 

investeringsoppgaver 

Sum 

Berge barneskole 2 150 000 3 300 000 5 450 000 

Å barneskole 7 200 000 10 340 000 17 540 000 

Årnes skole 960 000 2 400 000 3 360 000 

Kvås skole 300 000 1 500 000 1 800 000 

Konsmo skole 2 500 000 0 2 500 000 

Byremo barneskule 200 000 0 200 000 

Lyngdal ungdomsskole 0 323 500 323 500 

Byremo ungdomsskule 600 000 0 600 000 

 

 

I vedlegg 5 gis utdypende informasjon om den enkelte skole og en mer spesifisert oversikt over 

prioritert investeringsoppgaver på de ulike skolene.  
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4.2 Kapasitet ved skolene  

 
Skolebygninger 

I forrige skolebruksplan fra 2017 ble den bygningsmessige kapasiteten ved Årnes, Å og Berge b 

vurdert. Det maksimale elevtallet3 som den gang ble lagt til grunn ut fra daværende bygningsmasse 

var:   

Årnes:   165 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022(august) er 113 
Å:   290 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022(august) er 258 
Berge:   400 elever  (Forventet elevtatt skoleåret 2021/2022(august) er 350    

 
Siden den gang har Berge fått et nytt skolebygg som rommer flere klasserom, og Å barneskole har 
et tilhørende brakkebygg (som brukes til elever med særskilte behov).  Altså har det vært en 
utvikling med noe større lokaler og samtidig redusert elevtall.  
 
Dersom man velger å beholde dagens skolestruktur, så vil alle skolene med et redusert elevtall få  
litt bedre arealplass, og noen skoler vil ha plass til flere elever.   
 
En annen problemstilling er i hvilken grad skolebyggenes utforming av rom og romløsning ivaretar 
dagens krav til en moderne skole. Skolene er bygget i en annen tidsepoke og i flere omganger. 
Skolene Å og Berge beskriver en situasjon i dag med mangel på plass og for lite grupperom til å 
kunne dele i mindre grupper.  
 
Dersom det skal gjøres endringer i skolestruktur som innebærer at en skole legges ned, så må de 
bygningsmessige arealene utvides ved andre skoler for å få dette til.  
 

Pr. august 2021 er tall fra de andre skolene tatt med:  

Kvås:     85 elever  (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022 er 41)    

Konsmo skole:   170 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022 er 98)      

Byremo barneskole:   140 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022 er 75)       

Lyngdal Ungdomsskole:  360 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022 er 346)       

Byremo ungdomsskule:             170 elever (Forventet elevtall skoleåret 2021/2022 er 132,                    

68 fra Lyngdal)    

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Tallet vil ikke være absolutt, men variere med antall klasser, elever med spesielle behov med mer.  
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Uteareal 
Også skolenes uteareal ble vurdert med hensyn til kapasitet i skolebruksplanen fra 2017.             
Under er en tabell som viser totalt uteareal ved skolene, oppdatert med flere skoler.  
 

Uteareal ved skolene 
 Uteareal m2 Status skoleåret 

2020/2021 m2 per 
elev 

Anbefalt maks antall 
elever jfr veileder4 om 
50m2/elev 

Berge  11 000 31  220 
Å  24 100 94 482 
Årnes 7 500 62 150 
Kvås 7265 177 145 
Konsmo skole 8000 82 156 
Byremo barneskule 7800 104 425 
Lyngdal 
ungdomsskole 

21 265 59 425 

Byremo 
ungdomsskole 

3500 27 70 

 
 
Tabellen viser at omfanget av utearealene varierer en god del ved skolene. Å barneskole har svært 
mye areal disponibelt, mens Berge skole allerede har mindre tilgjengelig uteareal enn hva 
veilederen til helsedirektoratet råder til.  
 
For nye skoler som bygges er anbefalingen for utearealer (ref. rapport fra IS-1130/2003): 

• Færre enn 100 elever, samlet minimumsareal ca 5000 m2. 
• Mellom 100 og 300 elever, samlet minimumsareal ca 10 000 m2. 
• Flere enn 300 elever, samlet minimumsareal ca 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver 

elev over 300.  
 
Tilleggsareal i rimelig nærhet, som for eksempel idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen 
disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes med i arealet. Det er også viktig å understreke at 
areal i seg sel ikke er nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og 
organisering av bruken av arealene er minst like viktig som størrelsen. På skoler med mindre areal 
enn anbefalt norm er dette spesielt viktig.  
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
4 I helsedirektoratets faglige veileder «Miljø og helse i skole» framgår generelle anbefalinger om minimum nettoareal pr 
elev på 50m2 justert etter skolestørrelse og beliggenhet.  
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4.3 Oppsummering kapittel 4 
 

Som tekst og tall i dette kapittelet viser er Byremo barneskule, Byremo ungdomsskule og Konsmo 

skole i forholdsvis god stand. Barneskolene er nylig pusset opp innvendig og skolene har i stor grad 

også fått mer areal til hensiktsmessig bruk. Barneskolene har også fått en del utbedringer på 

uteareal. Byremo ungdomsskole er også i teknisk god stand, og Lyngdal Ungdomsskole er relativt 

ny og godt vedlikeholdt, så her vil man heller ikke ha de store behov for oppgraderinger. Det er 

barneskolene i Lyngdal sør som i aller høyeste grad har størst investeringsbehov, spesielt Å 

barneskole, Berge barneskole og Årnes skole. Ser man bort i fra at disse skolene ikke har en 

bygningsmessig utforming som samsvarer med dagens forventninger til pedagogiske 

undervisningslokaler og universell utforming, vil det likevel være store behov for investeringer for 

å holde disse skolene på en viss standard for skolebygg.  

 
Barneskolene i Lyngdal sør Prioriterte 

oppgaver 

Andre 

investeringsoppgaver 

Sum 

Berge barneskole 2 150 000 3 300 000 5 450 000 

Å barneskole 7 200 000 10 340 000 17 540 000 

Årnes skole 960 000 2 400 000 3 360 000 

Kvås skole 300 000 1 500 000 1 800 000 

Sum alle barneskolene i sør 10 610 000 17 540 000 28 150 000 

 

I drøftinger om hva som er mest mulig effektiv drift av skoler vil man også måtte se på driftsutgifter 

på skolebygg. Disse kommer i tillegg til vedlikeholdsutgifter og blir presisert i kapittel 5.                                 

Alle utgifter til skolebygg må tas med i vurderingen av hva som er effektiv drift av skolene i tida 

fremover. Skal man slå sammen skoler, må man ta utgangspunkt i kapasitet på den enkelte skole og 

utrede konsekvenser utfra de politiske føringer som blir gitt.  
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5.0 KONSEKVENSER AV 
TILPASNINGER TIL DRIFTEN SETT 
OPP MOT DE ØKONOMISKE 
RAMMENE  

5.1 Kostnader i dagens skolestruktur – kostratall 2020 
 

Det er i økonomiplanen lagt inn at grunnskolene må redusere rammen med 1,5 millioner kr i 2022 

og ytterligere 1,5 millioner kr i 2022 som følge av færre elever og da også mindre overføringer fra 

staten. Lyngdal kommune ansees å få et lavere utgiftsbehov med færre elever.  

Kostra tall (Kommune-stat-rapportering) viser at vi i 2020 brukte kr 15 184,- i netto driftsutgifter 

per innbygger til grunnskole. Dette er kr 452,- per innbygger mer enn Kostragruppe 07.  Totalt for 

Lyngdal vil dette utgjøre kr 4,7 mill dersom vi hadde samme kostnader som KG7. Lyngdal 

kommune er i kostragruppe 7 sammen med andre sammenlignbare kommuner. Derfor er dette en 

gruppe som er naturlig å sammenligne oss med.  
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Kostratallene kan splittes ned per område, grunnskole, voksenopplæring, lokaler osv. Selv om 

tallene viser at vi bruker mer på skole per innbygger totalt enn Kostragruppe 7, bruker vi mindre 

på vedlikehold av skolelokalene. Vi har flere eldre skoler som krever betydelig opprusting i årene 

fremover. Det betyr at utgiftene til bygg også vil øke i årene fremover. Jo flere skoler å vedlikeholde, 

jo høyere utgift.  

  

 

5.2 Driftsutgifter på skolebygg i Lyngdal kommune:  
 

Utgifter til drift av bygg innebærer utgifter til strøm, kommunale avgifter og forsikringer, samt 

lønnskostnader til renholdere og vaktmester. Dette føres på regnskapet til andre enheter enn 

skolene (Virksomheten tekniske tjenester).  

SKOLE SAMLET DRIFTSUTGIFTER BYGG (mill) 

Berge barneskole 2,5 mill 

Å barneskole * 3,7 mill(1.9 mill ført på fjernvarme)= 1798 694 

Årnes skole 1,1 mill 

Konsmo skole 1,3 mill 

Byremo barneskole 1, 0 mill 

Kvås skole 0,7 mill 

Lyngdal ungdomsskole** 3,9 mill 

Byremo ungdomsskole 1, 1 mill: 2  =550 000kr 

Voksenopplæringa Rom 0,5 mill 

Byremo Læringssenteret VO 0,3 mill=  

0,8 mill  

* Her må det tas hensyn for utgiftene til fjernvarme som kommunen må betale uansett forbruk. 

Utgiften til fjernvarme i 2020 er på 1,9 mill.                                                                                                             

**Bygget driftes av eksterne. Derfor er utgiftene til vaktmestertjenesten og renhold inkludert 

Se vedlegg 6 for spesifiserte driftsutgifter.        

 Lyngdal KG 7

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B) 15 184 14 732

Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) 12 347 11 621

Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B) 637 352

Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) 233 242

Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) 1 591 2 240

Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) 375 278
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5.3 Kostnad for Lyngdal kommune per elev på de enkelte 

skoler i budsjettåret 2021 
(tall basert på budsjett 2021 og forventet elevtall august 21) 
 

 
 

 
*Tall fra Skolebruksplan høst 2020 
** Utgangspunkt at 68 elever er fra Lyngdal, resten fra Hægebostad 
*** 42 i sør, 5-7 i nord, 14 i kombinasjonsklassen= Kk (samarbeid med videregående)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole Antall 
elever 
 høst  
2020 

Antall 
elever 
aug 
2021 

Budsjett  
2021 
 
(mill kr)  

Lønn inkl. 
sosial 
utgifter og 
refujson  
(mill)  

Andre 
drifts-
utgifter 
(mill) 

Drifts- 
inntekter 
(mill) 

Kost. Pr 
elev  
 

Kost pr. 
elev inkl.  
Drifts-
utgifter 
bygg  

Berge 
barneskole 

352 350 30,0  31,1 1,1 -2,2 86 000 93 000 

Å barneskole 258 258 23,9 24,7 1,0 -1,7 93 000 99 000eksl 
fjernvarme   

Årnes skole 121 113 10,6 10,8 0,4 -0,6 94 000 103 000 

Konsmo 
skole 

96 98 9,5 9,6 0,3 -0,5 97 000 110 000 

Byremo 
barneskule 

72 75 7,4 8,0 0,2 -0,8 99 000 112 000 

Kvås skole 41 41 5,2 5,3 0,1 -0,2 128 000 146 000  

Lyngdal 
ung.skole 

327 346 32,5 32,6 1,1 -1, 2   94 000 105 000 

Byremo    
ung. Skule 

133 132 
68**  

8.7** 16,0 2 ,3 -9, 5  129 000**       

 

137 000** 

Voksen- 
Opplæringa 

97* 63*** 6,6 9 ,2 0,1 -2, 7 135 000 
105 000 
(med Kk) 
***  

152 000  
118 000 
(med Kk) 
*** 
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5.4 Oppsummering kapittel 5 
 
I hovedsak er det fire områder hvor man kan se for seg reduksjon i kostnadene i sektoren: 

 
1) Utgifter knyttet til bygg (investeringsutgifter og driftsutgifter) 

Vi bruker som tidligere nevnt mindre på vedlikehold av skolebygg enn andre sammenlignbare 

kommuner i kostragruppe 7. Vi har flere eldre skoler som krever betydelig opprusting i årene 

fremover. Det betyr at utgiftene til bygg også vil øke i årene framover. Muligheten for å redusere på 

vedlikeholdsutgiftene er å redusere antall skoler.  

Byremo barneskule og Konsmo skole er godt opprustet. Likeså er det mindre forventede 

investeringskostnader på ungdomsskolene.  

2) Administrasjon og funksjoner knyttet til skolers drift 

Det er gjennom prosessen med administrativ omorganisering sett nøye på hva som kan endres, og 

reduksjoner er gjennomført fom 01.08.21. En ytterligere reduksjon i skoleadministrasjonen 

anbefales ikke.  Skal man få til ytterligere reduksjon i skoleadministrasjonen bør man redusere 

antall skoler. Se kapittel 6.  

3) Antall ansatte som jobber direkte med elever (Gjelder alle ansatte, ikke bare lærere)  

I skolenes budsjetter ligger i all hovedsak lønn og sosial utgifter (ca. 97%).  Vi har med andre ord 

svært lite til andre driftsutgifter i skolene (ca.3%) Driftsutgiftene til bygg ligger i teknisk sitt 

budsjett. Skal man redusere ytterligere i skolen så må dette gå fra ansatte som jobber direkte med 

barn og unge. Dette er selvsagt veldig uheldig når det gjelder ønske om å støtte og hjelpe elever og 

unge på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det vil med andre ord gå på bekostning av tilpasset 

opplæring og tidlig innsats. Dette anbefales ikke. 

4) Bedre utnyttelse av lærernormen 

En reduksjon av antall ansatte ved skolene vil kunne gå på bekostning av elevers mulighet til å få 

tidlig og nok hjelp og støtte. Skal man drive mest mulig effektivt er en mulighet å redusere antall 

skoler. Da får man utnyttet lærernormen best ved å fylle opp klasser i større grad.  Bare slik vil man 

kunne utnytte ressursene optimalt, og sette inn ressurser der man har størst behov.  Med andre 

ord, man kan da ikke tillate seg å ha små klasser. Skal man fylle opp klassene på de små skolene vil 

man måtte ha flere ulike trinn sammen i samme klasse. Dette kan gjøres i noen fag og i noe grad, 

men vil ha negative konsekvenser for eleven ved de små skolene om det gjøres i utstrakt bruk.  

Som tidligere nevnt er det viktig å huske at en skole som ligger over lærernormen har gode 

muligheter til å drive god tilpasset opplæring og tidlig innsats. Det vil ikke si at en skole som ligger 

opp mot lærernormen ikke kan drive god tilpasset opplæring. Skolen har da bare færre «hender» til 

å gjøre jobben. I tillegg kommer andre verdier inn som gjør at små klasser og små skoler verdsettes.       
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6.0 LEDERSTRUKTUR    

(Lederstruktur er gjennomgått i forbindelse med administrativ organisering grunnet politisk 

vedtak om redusering av lederressurs)   

    

6.1 Faglig bakgrunn:  
Forsvarlig ledelse med riktig kompetanse 

Temaet forsvarlig ledelse med riktig kompetanse kan deles opp i noen hovedområder. I 

utredningen belyses kort formell kompetanse og størrelse på ledelse ved den enkelte skole. 

Å være leder i skole er en krevende, men spennende jobb. Generelt kan man se at trenden er at 

ledere i sektoren har en viss turn-over. Tradisjonelt har rektorer vært lenge i stillingene, men de 

som har kommet inn i senere tid, har byttet stilling fortere. Dette gjelder både nasjonalt og i noe 

grad også i Lyngdal. Mange av rektorene i skolene i Lyngdal har utdanning innen ledelse. Flere 

rektorer har minimum 30 studiepoeng innen ledelse, og skoleeier oppfordrer og støtter at lederne 

f.eks. melder seg på 30 studiepoeng med den såkalte «Rektorskolen» . Pr. i dag går en av våre 

rektorer i skole 1-7 på rektorskolen og en vil starte opp høsten 2021. Disse 30 studiepoengene er 

også de første 30 i det som kan bli en utøvende mastergrad i skoleledelse på totalt 90 studiepoeng.  

I alle utlysninger er det markert at det er et ønskelig kompetansekrav å ha formell lederutdanning. 

Per dags dato finnes det ingen retningslinjer eller planer for videreutdanning av ledere. Dersom det 

i fremtidige ansettelser skal være et krav om master i ledelse blant ledere bør det også legges opp 

rutiner som gjør at de som ønsker videreutdanning kan gjennomføre det. 

Mange kommuner har prøvd å kjøre en rektor med ansvar for flere skoler.  Det som viser seg i 

enheter der dette er forsøkt, er at det gir økt turnover både i ledergruppa og blant de ansatte. Dette 

er fra administrasjonens ståsted ikke en ønskelig retning å gå. Det vil også være begrenset med 

mulighet for innsparing da den enkelte skole da likevel må ha en assisterende 

rektor/inspektør/nestleder i større stilling en per dags dato. 
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6.2 Administrativ ressurs/lederstruktur i skolene i dag -

2021/22 
 

I forbindelse med vedtak om endring av administrativ organisering er det for oppvekst utfra 

elevtall foreslått enkelte endringer i ressursfordeling mellom skolene. Dersom den enkelte skole 

har behov for økt ledelse ut over dette, er det et valg som rektor står med. Økt ledelse ut over dette 

vil altså måtte dekkes av eget budsjett. Det anbefales ikke å ha en rektor med ansvar for flere 

skoler.   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole Ressursbruk høst 2021 

 Rektor  Nestleder  Merkantil  

Berge barneskole 100% 100% 100% 

Å barneskole 100% 60% 70% 

Årnes skole 100%  0% 20% 

Konsmo skole 100%                  5% 20% 

Byremo barneskule 74% 20% 0% 

Kvås skole 80%  0% 0% 

Lyngdal 

Ungdomsskole 

100%  100% 100% 

Byremo 

Ungdomsskole 

100%  50% 50% 

Voksenopplæringen 100% 0% 50% 
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7.0 SAMLOKALISERING AV 
  VOKSENOPPLÆRINGEN I 
  LYNGDAL KOMMUNE 

I kommunestyret 17.desember 2020 ble følgende vedtatt:  

«Voksenopplæringen samlokaliseres fra januar 2022 under forutsetning av at utredning ikke viser at 

opprettholdelse av to lokasjoner kan gi en tilsvarende besparelse, vil vi kunne vurdere det». 

Voksenopplæringens tilbud gis pr. i dag både ved Byremo læringssenter og på Rom i tidligere           

Å ungdomsskoles lokaler. I tillegg gis det et videregående tilbud ved Byremo videregående skole og 

Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal. 

 

7.1 Oppdaterte elevtall ved voksenopplæringen august 2021 
 

Pr. august 2021 vil det være 59 deltakere totalt ved Voksenopplæringene på Byremo og Rom. Av 
disse får 9 tilbud på Byremo, 50 får tilbud på Rom. I tillegg er 15 tilknyttet kombinasjonsklassen 

ved Eilert Sundt studiested Lyngdal.  

Ved Byremo Læringssenter er fordelingen slik:  

• 3 deltakere fra Åseral (Har avtale frem til desember 2021) 

• 1 deltakere fra Hægebostad  

• 5 deltakere fra Lyngdal 

Ved Voksenopplæringen på Rom er fordelingen slik: 

• 1 deltaker fra Hægebostad 

• 6 deltakere fra Farsund 

• 40 deltakere fra Lyngdal 

• 15 elever i kombinasjonsklassen ved Eilert Sundt vgs avdeling Lyngdal  

• 3 elever i spesialundervisning for voksne 

 

 Høsten 2021 Høsten 2022 (anslag) Høsten 2023 (anslag) 

ROM 50 38 30 

Byremo 9 5 4 

Totalt  59 43 30 
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7.2 Forventede skyssutgifter – voksenopplæringen 
Fem deltakere fra Lyngdal kommune går på Byremo oppvekstsenter og 40 deltakere fra Lyngdal 

kommune vil gå på Rom høsten 2021. Det er ikke tatt med skyssutgifter for elever fra andre 

kommuner da disse kommunene eventuelt selv må ta skysskostnadene.  

 Forventet skyssutgifter dersom det hadde vært samlokalisert høsten 2021 ville vært følgende 

(basert på tall fra AKT):  

 

 Skyssutgifter dersom VO 

samlokaliseres ved Byremo 

oppvekstsenter 

Skyssutgifter dersom VO 

samlokaliseres i Sør, f.eks på 

Rom  

Antall 

elever(1) 

40 5   

Skyss-

utgifter 

totalt  

1 126 776  140 847  

 

 

1Ved en samlokalisering av voksenopplæringens tilbud på Byremo vil de aller fleste av deltakerne som er bosatt i Lyngdal 

ha krav på skyss til undervisningen. Det er Agder Kollektivtrafikks (AKT) ansvar å organisere og finansiere skyss for de 

voksne elevene som har mer enn 4 km til skolen og har rett til opplæring etter opplæringslovens §4A-2.1  

Kommunene betaler en delfinansiering av skysskostnaden, på samme vis som kommunen betaler en delfinansiering for 

øvrige grunnskoleelever. Taksten for voksne elever er imidlertid det dobbelte av barnetakstene. Takst for tur/retur for en 

elev ved voksenopplæringen er i 2021 kr. 148,26- + mva. 

Et anslag av årlige skysskostnader ved en samlokalisering for høsten 2021 vil derfor kunne være: 40 (antallet elever med 

skyssrett i sør) * kr. 148,26 (daglig skysstakst per elev) * 190 (antallet undervisningsdager i året) = Kr. 1 126 776,-  
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7.3  Utredning av interkommunale samarbeidsmodeller for 

Voksenopplæring i Listerregionen 

Telemarksforskning har på bestilling fra regionsamarbeidet i Lister fått i oppdrag å vurdere 

hvordan voksenopplæringen kan organiseres og koordineres bedre i regionen. 6.september 2021 

fikk Listerkommunene første utkast til en utredning av interkommunale samarbeidsmodeller for 

Voksenopplæringen  i Listerregionen.    

Telemarksforskning sier følgende om bakgrunn og mandat for utredningen:  

«Lister-kommunene har i dag seks ulike voksenopplæringer. Kommunene har i stor grad de samme 

utfordringene, men løser de ulikt – både praktisk og økonomisk. Det er flere forhold som gjør det 

utfordrende å drifte voksenopplæringen effektivt. Bosettingstakten endres, noe som gir raske 

endringer i elevtallet. Det oppleves utfordrende å drifte voksenopplæringen effektivt med små og 

sårbare enheter. Det stilles også nye krav som følge av Integreringsloven som trådte i kraft 

01.01.2021. NAV har blitt interkommunalt for Lister-regionen med Kvinesdal som vertskommune.             

De fleste elevene i voksenopplæringen i Lister er bosatte flyktninger, og de kommunale 

flyktningetjenestene er en del av dette interkommunale samarbeidet. Som en følge av de nevnte 

forholdene er det ønskelig å vurdere om voksenopplæringen kan utføres mer effektivt og med bedre 

kvalitet dersom kommunene styrker samarbeidet. Telemarksforsking har fått i oppdrag å vurdere 

hvordan voksenopplæringen kan organiseres og koordineres bedre i regionen»:  

Oppsummert anbefaler Telemarksforskning at Voksenopplæringen i Lister organiserer en 

interkommunal ordning med en felles ledelse for Voksenopplæringen i regionen. En felles ledelse 

for Voksenopplæringen i Lister vil styrke mulighetene for synergieffekter. En felles ledelse vil også 

forenkle samarbeidet med NAV som er Voksenopplæringens nærmeste samarbeidspartner. I tillegg 

er det enklere å samkjøre ressursbruk med utgangspunkt i et felles blikk på Voksenopplæringen i 

Lister som helhet – for å sikre best mulig kvalitet i undervisningen. Telemarksforskning påpeker at 

det er naturlig at det fremdeles er en leder/rektor på hvert undervisningssted.  Det påpekes videre 

at regionsamarbeidet bør ta stilling til hvilken kommune som skal være vertskommune og det  

anbefales å beholde lokale undervisningstilbud i hver kommune for norsk og samfunnskunnskap. 

Alle undervisningslokalene har gode fasiliteter og god kapasitet til å ta imot flere elever enn de har i 

dag. Telemarksforskning påpeker at det er viktig med lokale tilbud, blant annet for å sikre 

integrering og kort reiseavstand for sårbare grupper. Selv om de anbefaler lokale tilbud vil de 

oppfordre til at man vurderer deltakermassen fra år til år. Det kan for eksempel  være aktuelt å 

styrke samarbeidet rundt analfabeter dersom det er mange analfabeter i én kommune, og noen få i 

en nabokommune. En felles ledelse for Voksenopplæringen vil styrke mulighetene for å samarbeide 

på en god måte på tvers av kommunegrensene – til deltarkenes beste.                                                                  

For grunnskoleundervisningen anbefaler Telemarksforskning at det opprettes to grunnskoler; én i 

Øst og én i Vest. Grunnskolen i Øst skal være for deltakere fra Lyngdal, Farsund og Hægebostad. 

Anbefalt undervisningssted er Lyngdal.  Grunnskolen for Vest skal være for deltakere fra Kvinesdal, 

Flekkefjord og Sirdal. Anbefalt undervisningssted er Kvinesdal eller Flekkefjord. Begge forslagene 

er i tråd med tidligere utredning. Deltakerne i spesialundervisning er en sårbar gruppe.                                      

I utgangspunktet er det ønskelig at dette beholdes lokalt. Samtidig vil en felles ledelse for 

Voksenopplæringen gjøre det enklere å vurdere om noen kommuner bør samarbeide tettere om 

spesialundervisningen eller rundt enkeltdeltakere. 
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Siden det pr. september 2021 kun foreligger et utkast, vil man nok måtte forvente at det vil ta tid 

før det blir tatt en endelig avgjørelse på en eventuell samarbeidsmodell i Lister.   

Dersom man mener at det er viktig at ansatte og elever skal få en endelig avklaring i denne saken 

bør man være klar over at det vil være realistisk at et eventuelt interkommunalt samarbeid i Lister 

vil bli lokalisert på Rom (Lyngdal Sør). Det ansees som viktig for kommunen å bli med i et 

samarbeid dersom det blir aktuelt med et interkommunalt samarbeid i Lister.  

Skolebruksplanen høsten 2020 vurderes tilstrekkelig godt nok utredet. Med oppdaterte elevtall for 

høsten 2021 kan denne planen ikke vise til at opprettholdelse av to lokasjoner kan gi en tilsvarende 

besparelse som Skolebruksplanen høsten 2020 og Økonomiplan 2022-2024 viser til. 

En samlokalisering i sør vil være et brudd på intensjonsavtalen, og man må vurdere dette opp mot 

informasjon fra Telemarksforskning, tidligere utredninger og nåværende elevtall ved de to 

avdelingene. I tillegg må den økonomiske sitasjonen som Lyngdal kommune befinner seg i veie 

tungt.  
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8.0 VIDERE ARBEID  

8.1  Grunnskolen (1.-10.trinn)   
 

Flere alternativer må vurderes og drøftes før man tar stilling til hvordan man fremover skal drifte 

skolene i Lyngdal kommune. Elevtallet i Lyngdal kommune vil gå ned, og kommunen vil av denne 

grunn få færre midler til disposisjon fra statlige overføringer. Skolene i Lyngdal må derfor tilpasse 

seg en stadig mindre økonomisk ramme når elevtallet synker. I økonomiplanen er det gjort 

konkrete vedtak på dette som nevnt innledningsvis i kapittel 1.2. En ser for seg at vi framover må ta 

stilling til følgende tre alternativ:  

Alternativ 1: Skolestrukturen beholdes  

Når elevnedgangen fordeles på alle skolene, vil den enkelte skole ikke få store utslag i antall elever i 

klassene og dette vil gjøre det utfordrende for dem å redusere antall lærere i klassene.   

Det er mulig å utnytte lærernormen på de små skolene bedre ved å slå sammen klasser i større 

grad. Dette vil gå på bekostning av lærertettheten i klassene og mulighet til å gi tidlig innsats og 

tilpasset opplæring. På de minste skolene vil det være vanskelig å differensiere undervisningen 

godt nok dersom man slår for mange klassetrinn sammen i samme klasse.   

Det er i flere sammenhenger poengtert at Lyngdal kommune har et behov for å få til en enda bedre 

tidlig innsats på tvers av virksomheter i kommunen.  Ved alternativ 1 vil det være store 

utfordringer med å omprioritere innenfor skolesektoren for å tilrettelegge et forbedret tilbud til 

barn og unge med ekstra utfordringer og deres familier  

Alternativ 2: Skolestrukturen endres  

Det er enklere å tilpasse seg reduserte økonomiske rammer som følge av reduksjon i elevtall og 

samtidig opprettholde ressurser til tidlig innsats og tilpasset undervisning, dersom man endrer på 

skolestrukturen (legger ned en eller flere skoler) og dermed får færre små klasser. 

Det må vurderes hvilke skoler dette eventuelt skal gjelde, og man må utrede hvor det er kapasitet 

til å ta imot elever fra en nedlagt skole.  Dersom man ønsker å utrede en skole er det med respekt 

for den enkelte skole, ansatte, elever og foresatte svært viktig å gjøre et grundig utredningsarbeid. 

Det er viktig med tid til utredning og tid til en høringsprosess. Administrasjonen anser Berge 

barneskole, Å barneskole og Årnes skole som ferdig utredet.  

Alternativ 3: Rammene til grunnskolen reduseres i henhold til vedtak i økonomiplanen  

Alternativet innebærer en større prioritering av grunnskolen. Det må da gå på bekostning av andre 

sektorer i kommunen som må redusere ytterligere. Dette vil si at man i budsjettet ikke tar hensyn 

til en nedgang i elevtall. En nedgang i elevtall gir oss lavere rammeoverføringer fra staten og et slikt 

alternativ vil kunne bety at man utsetter en utfordring som vil bli tydeligere i årene fremover. Dette 

er også særdeles utfordrende, da alle sektorer i kommunen nå må redusere for å få kommunens 

økonomi i balanse.  
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Konklusjon: 

På grunn av den stramme økonomiske situasjonen kommunen er i synes det ikke realistisk med 

alternativ 3. Kommunen må redusere sine økonomiske rammer betydelig i årene framover og vi må 

tilpasse oss endringer i befolkningssammensetningen. 

Lyngdal kommune har de siste to årene vært gjennom store omstillinger med 

kommunesammenslåing og en vanskelig økonomisk situasjon. Samtidig har koronapandemien vært 

krevende å håndtere. Intensjonsavtalen som ble vedtatt i forkant av kommunesammenslåingen er 

tydelig på at lokalisering av tjenester som for eksempel barnehager, skoler og institusjonsplasser, 

beholdes som i dag. Dette er argumenter som taler mot en endring av skolestrukturen                 

(alternativ 2). Vi vet også at slike prosesser er særdeles krevende å gjennomføre. Det vil skape mye 

uro lokalt og det vil være et betydelig press på administrasjon og politikere. Også berørte elever og 

foresatte vil dette være en belastning for. Det vil også knytte seg en usikkerhet til om en 

sammenslåing kan innebære økte kostnader, for eksempel i skolebygninger og at større klasser 

utløser mer behov for spesialundervisning/tilrettelagt undervisning.  

Det som taler mot alternativ 1 er at det vil medføre en redusert kvalitet, særlig i forhold til tidlig 

innsats og tilpasset undervisning for alle elever i Lyngdalsskolen. Det er også stor fare for at det på 

den andre siden vil utløse mer spesialundervisning når ressurser til tilpasset opplæring må 

reduseres. Elevtallet synker gradvis fram mot 2030 og det vil år for år bli vanskeligere å tilpasse seg 

de økonomiske rammene med dagens skolestruktur.  

Tidligere er skolene Berge, Å og Årnes utredet. Kommunedirektøren anbefaler at det i første 

omgang blir gjort en utredning av de økonomiske konsekvensene med Kvås barneskole. Konsmo 

skole og Byremo barneskule foreslås ikke utredet da en anser avstanden så stor mellom disse 

skolene at det ikke er aktuelt med en sammenslåing her. Når den økonomiske utredningen av Kvås 

skole er gjennomført, tar kommunestyret endelig stilling til hvilke skoler de eventuelt konkret vil gå 

videre med. Det må være en målsetting at eventuell ny skolestruktur kan iverksettes fra 

01.01.2023. 

Tenkt tidsplan: 

1. Økonomiske konsekvenser av å legge ned Kvås barneskole – kommunestyret januar 2022 

2. Beslutning om hva som skal gjøres (dagens struktur eller ny struktur). Dersom ny struktur, 

bestemme hvilke skole(r) som skal utredes videre for nedleggelse – kommunestyret januar 

2022 

3. Videre utredning med høringsrunder og vurdering av konsekvenser for lokalsamfunnet 

januar til juli – endelig vedtak i kommunestyret mai 2022 

4. Gjennomføring av vedtak i kommunestyret mai 2022 fram til desember 2022 

5. Ny struktur innføres fra 01.01.2023. 

Grunnskolen må forholde seg til vedtatte rammer i økonomiplanen i 2022 der rammene skal 

reduseres med 1,8 mill fra nivået i 2021 innen dagens struktur. Dette kan bli utfordrende, da 

behovet for spesialundervisning har økt ganske mye høsten 2021. 
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8.2  Voksenopplæringen 
 

Vedtaket i kommunestyret om en samlokalisering av voksenopplæring fra januar 2022 legges til 

grunn. Det er ikke kommet fram vesentlige nye momenter siden forrige utredning i 2020. Det betyr 

at dersom voksenopplæringen ikke samlokaliseres, vil det ikke være mulig å gjennomføre   

innsparingen på 2,2 millioner i 2022.  Disse midlene må da tas fra andre sektorer, noe 

kommunedirektøren i dagens økonomiske situasjon anser som ikke tilrådelig.  

Vi står da overfor to alternativ: 

Alternativ 1 Samlokalisering på Byremo 

Dette alternativet innebærer at forutsetningen i intensjonsavtalen som ble vedtatt i forkant av 

kommunesammenslåingen gjennomføres.  

Byremo og Lyngdal skal være sentre for offentlig videregående opplæring i kommunen. Byremo skal 
videreutvikles til å bli et naturlig senter for videregående opplæring og kvalifisering av voksne i indre 
Agder.  
 

Det er også nye og tilpassete undervisningslokaler på Byremo og nærheten til Byremo 

videregående skole er positivt for dette alternativet. 

 

Alternativet har skysskostnader som er ca. 1,1 mill høyere enn alternativ 2 på grunn økte 

skysskostnader ved å frakte et stort antall elever fra Rom til Byremo. I forhold til interkommunalt 

samarbeid er det lite realistisk at de andre Listerkommunene er villige til å plassere en felles 

interkommunal voksenopplæring på Byremo på grunn av den store avstanden. Bosettingen av nye 

flyktninger må framover endres dersom det framover skal være elever i denne delen av kommunen 

på voksenopplæringen.  

 

Alternativ 2 Samlokalisering på Rom (eventuelt andre lokasjoner i Lyngdal Sør avhengig av 

resultat av eventuell ny skolestruktur) 

Den økonomisk beste løsningen pga. skysskostnadene blir lavere. Det vil også være realistisk at et 

eventuelt interkommunalt samarbeid i Lister vil kunne bli lokalisert her. 

 

Konklusjon: 

Kommunen er i en situasjon der økonomi veier tungt for plassering. Dersom Byremo velges som 

lokasjon må over 1,0 mill omprioriteres fra andre sektorer i kommunen. I tillegg kommer 

argumentene når det gjelder lokalisering av et eventuelt interkommunalt samarbeid i Lister. 

Intensjonsavtalen er det sterkeste argumentet mot en plassering på Rom. 

Ut fra en totalvurdering anbefaler Kommunedirektøren at voksenopplæringen samlokaliseres på 

Rom fra 01.01.2022.  
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Kilder:  

St.meld. nr. 31 (2007-2008) «Kvalitet i skolen» 

«Sammenheng mellom størrelse og kvalitet»  Asplan Viak  

Forskningsrapport fra Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark 

«Visible learning» John Hattie 

Skolestrukturutredninger fra Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand, Flekkefjord og Vennesla 

Utdanningsdirektoratet om lærernorm: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikkgrunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/ 

Rapport lærertetthet SSB: «Effekter av satsing på økt lærertetthet», 2017: 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/effekter-av-satsing-pa-okt-

laerertetthet--331946 

Skoleforskning: https://forskning.no/barn-og-ungdom-om-forskning-skole-og-

utdanning/skoleforskning-danskeforskere-finner-feil-i-forskning-pa-klassestorrelse/1297682 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1   Lærertetthet-skolestørrelse og klassestørrelse 
 

Lærertetthet 

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på 

ungdomstrinnet. Studiet ser på effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en 

beskrivelse av hvordan tiltaket er gjennomført og oppleves av involverte rektorer, lærere og elever. 

Resultatet av denne forskningen *(SSB:2017) finner ingen signifikante effekter på elevenes 

læringsutbytte, verken på karakter ved avsluttet grunnskole, nasjonale prøver på 9. trinn, fravær 

eller tidlige mål på gjennomstrømning i videregående opplæring. Det utelukkes selv små effekter. 

Studien avdekker heller ingen tydelige effekter for grupper av elever (for eksempel elever med 

svake resultater tidligere) eller for grupper av skoler (for eksempel skoler som bruker ressurser på 

bestemte måter). Statistisk sentralbyrå (SSB) som har lagt frem rapporten om studien konkluderer 

med at økte midler til flere lærere i beste fall har hatt svært små effekter på læringsutbytte. 

Elevundersøkelsen på 10. trinn finner heller ingen klare tegn på effekter knyttet til læringsmiljø 

(bl.a. trivsel, støtte fra lærerne og vurdering for læring). Rapporten viser at midlene i stor grad er 

brukt til tolærerordninger, delingstimer og smågrupper. I intervjuer har skoleledere, lærere og 

elever beskrevet hvordan de opplever satsingen og skolehverdagen mer generelt. Ekstra stillinger 

oppleves som kjærkommet av både rektorer og lærere, og oppleves også å ha effekt både på 

lærernes arbeidshverdag, elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Opplevelsen av at det har en 

effekt er altså til stede, men en har ikke klart å måle denne effekten i undersøkelser og/eller 

elevresultater. *(SSB: Effekter av satsing på økt lærertetthet, 2017). 

Skolestørrelse og klassestørrelse 

John Hattie (2009) har i sin analyse av over 50 000 enkeltstudier på skole rangert 138 forskjellige 

aspekter ved undervisning etter hvor effektfulle de er i forhold til skoleelevers læringsutbytte. Det 

er læreren og lærerens interaksjon med elevene som har størst innvirkning på læringsutbytte. 

Skolestørrelse kommer på plass nr 130. Videre er effekten av redusert klassestørrelse på 106 plass. 

Denne forskningen er knyttet til en reduksjon fra 25 til 15 elever pr. klasse. Det siste resultatet 

forklarer Hattie med at lærere i liten grad endrer sin undervisning ut fra gruppestørrelse slik at det 

å ha små grupper gir liten effekt. 

Annen internasjonal forskning viser også til at det ikke er entydige empiriske funn som styrker en 

hypotese om at størrelsen på skolen medfører endret kvalitet på grunnskoletjenesten. Derimot 

viser forskningen motstridende resultater. 

Barnett, Glass, Snowdon & Stringer (2002) finner at skoleprestasjoner er relatert til skolestørrelse; 

de er bedre i store enn i små skoler. Deller & Rudinicki (Deller and Rudnicki, 1993) finner det 

motsatte, mens Lamdin (1995) ikke finner noen signifikant sammenheng mellom skolestørrelse og 

elevresultater. 

Forskerne er heller ikke enige om hva som er den ideelle skolestørrelse. Thomas Nordahl, professor 

i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, har foretatt noen undersøkelser som dokumenterer at det 
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kan gå ut over både læringsmiljø og læringsutbyttet om skolene blir for små. Hvor grensen går er 

ikke entydig, men hans forskning tilsier at det ligger omkring 60 – 70 elever. Nordahl viser for øvrig 

til at danske forskere vil si at skoler ikke bør være mindre enn 100 – 120 elever. 

Dan Lysne, som arbeider med skoleanlegg i Norconsult, skriver i et notat at debatten om 

skolestørrelse i Norge stort sett handlet om at skolene ikke må være for små. I andre, mer folkerike 

og tettbygde land, handler diskusjonen gjerne om at skolene og klassene ikke må være for store.          

I Debbie Meiers (1995) studie av Central Park East skolen i District 4, East Harlem konkluderer hun 

med at selve nøkkelen til suksess for skoler er at de er små. Ideelt skulle barneskoler ha maksimum 

300 elever og ungdomsskoler maksimum 400 elever. I sin analyse gir Meier seks begrunnelser for 

en liten skolestørrelse, der blant annet nærhet mellom elever og lærere, samt mellom lærere og 

mellom elever er vesentlig (Meier, 1995). 

Internasjonal forskning på skolestørrelse mer generelt viser at den ideelle skolestørrelse på 

ungdomstrinn og videregående opplæring ligger rundt 800 elever (Hattie 2009), men de kan gjerne 

også være langt større enn dette. Engelske forskningsmiljøer viser til at stor skolestørrelse er bedre 

i forhold til å nå noen av skolens mål, mens mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av 

skolens mål: 

Jo større skolen er, jo bedre blir elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen. Samtidig er 

det en tendens til at elevene føler seg mindre knyttet til de større skolene. Det er relativt få studier 

som undersøker sammenhengen mellom skolestørrelse og læreres oppfatninger av skolemiljøet, 

men i studiene som finnes er det en tendens til at lærerne følte noe mindre tilfredshet med 

læringsmiljøet i de større skolene enn i de mindre skolene. Det var vanskelig å se noen 

systematiske sammenhenger mellom størrelse og den sosiale kompetansen til elevene. 

Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse, og en kan derfor bruke større andel av 

budsjettet til å heve kvaliteten på undervisningen. Denne forskningen støtter at det vil være 

stordriftsfordeler ved å ha store skoler bl.a. når det gjelder administrasjon, muligheten for å ha 

større klasser, og byggkostnader. Mulighetene for å utnytte ressursene, både materielle og 

lærerkreftene, mer fleksibelt er større i en stor organisasjon enn i en mindre. Videre gir en større 

skole et større lærerkollegium som igjen gir et større og bredere faglig miljø som vil kunne styrke 

den pedagogiske siden av tjenesten. 

Ulempene ved en stor skole er mindre oversikt og dermed usikkerhet for de minste elevene, noe 

som igjen kan føre til mindre trivsel for elevene. Det kan argumenteres for at mindre skoler skaper 

større trygghet og at elevene i større grad ”blir sett”, noe som igjen gir større trivsel og bedre 

læringsutbytte. 

En norsk undersøkelse har også konkludert med at trivselen var størst i klasser med ca. 20 elever 

(Sødal, 1996). Nyere forskningsresultater fra Sverige offentliggjort vinteren/våren 2012 har for 

første gang pekt på en sammenheng mellom lavere elevtall i klassene og bedre resultater, men 

pekte også på at samtidig med nedgangen i antall elever ble også læringsinnholdet og de 

pedagogiske prinsipper for undervisningen lagt om.  

Resultatene fra nasjonale prøver i Norge de siste årene viser at det er de største kommunene og 

skolene som har skåret best jevnt over tid. Disse resultatene kan imidlertid følge av andre faktorer 

som har med det faglige nivået til lærerne, undervisningsmetoder, foreldrebakgrunn og oppfølging 

hjemmefra å gjøre. Mange av de forskningsrapportene som er nevnt har også sine kritikere. 

Resultatene er uansett sprikende. 
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Læringsmiljø 

Elevundersøkelsene i skoleporten.no har en rekke spørsmål til elevene som måler trivsel, 

elevdemokrati, fysisk miljø, mobbing, motivasjon og faglig veiledning. Undersøkelsene er  

obligatoriske på 7. og 10. trinn. I tillegg spørres elevene på ungdomstrinnet om medbestemmelse 

og karriereveiledning. 

Analysen av resultatene fra elevundersøkelsene finner ingen sammenheng mellom skolestørrelse 

og de fleste forholdene som blir målt i elevundersøkelsene, med mulig unntak for mindre forskjeller 

knyttet til pc-bruk, forsentkomming og hvor fornøyd elevene er med garderobe- og dusjforholdene 

og renholdet på skolen (Danielsen, Skaar og Skaalvik 2007). Heller ikke de norske forsknings- og 

evalueringsprogrammene knyttet til større anti- mobbeprogrammer finner sammenheng mellom 

skolestørrelse og atferdsproblematikk. Undersøkelser av resultatene på nasjonale prøver på 8. 

trinn fra sammenlignbare kommuner viser det samme, det vil si at skolestørrelse ikke har 

betydning for resultatene (Asplan Viak). 

Disse resultatene støtter forskningen til blant annet Hattie, som legger vel så mye vekt på 

betydningen av lærerrollen og undervisningskvaliteten som effekten av færre elever i klassen. Ut 

fra at det i forskningen ikke finnes belegg for at skole- og gruppestørrelser har stor betydning for 

resultatkvaliteten, vil det være interessant å se på hvilke faktorer som har betydning for kvaliteten i 

skolen. Dette blir her belyst gjennom studien Asplan Viak har gjort av flere forskningsresultater: 

 

Faktorer som ligger utenfor skolens kontroll: 

Kvaliteten i skolen i form av læringsresultater og sosial atferd henger nøye sammen med elevenes 

foreldrebakgrunn. Innlærte sosiale normer er også med og former skolevirksomheten. 

Karakterstatistikken viser at elever med høyt utdannede foreldre har gjennomsnittlig bedre 

karakterer enn elever med foreldre med et lavere utdanningsnivå. Forskjellen tilsvarer 

gjennomsnittlig over en hel karakter i hvert fag, med størst forskjell i matematikkfaget. Tilsvarende 

forskjeller finner man i undersøkelser som viser elevenes demokratiske kunnskaper og ferdigheter. 

Elevenes hjemme- og nabomiljø er også med og påvirker deres sosiale atferd i skolen. 
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Faktorer som skolen kan påvirke: 

Selv om elevenes hjemmebakgrunn har en effekt på læringsresultater og læringsmiljø på skolen, 

viser forskning at skolene kan gjøre mye for å bidra til god faglig og sosial læring hos elevene 

uavhengig av elevenes bakgrunn. De viktigste faktorene ved skoler som lykkes med å ”løfte” 

elevene er: 

• Lærere har høye forventninger til alle elevene ved skolen, uavhengig av deres bakgrunn og 

karakteristika (foreldres utdanning og inntekt, elevenes kjønn og innvandrings-bakgrunn). 

• Lærerne utviser tydelig klasseledelse og gir gode tilbakemeldinger utfra elevens nivå. 

• Skolen satser både på kunnskap, sosial omsorg og kontroll. 

• Skolens ledelse er tydelig og synlig, veileder personalet, følger opp beslutninger, lytter til 

lærerne og planlegger sammen med dem. 

• Organiseringen av skolen er preget av velstrukturerte og planlagte aktiviteter og klare 

prosesser for utvikling. 

• Det legges stor vekt på læring av faglige ferdigheter, og de faglig svake elevenes tilbys 

intensivert opplæring. Elevene legger vekt på faglig læring og verdsetter gode prestasjoner. 

• Skolens verdigrunnlag er tydelig for alle, og alle lærere vet hvordan verdigrunnlaget skal 

konkretiseres i hverdagen. 

• De faglig svake elevene skilles ikke ut i egne aktiviteter, men integreres. Det tas hensyn til 

den faglige spredningen blant elevene. Elevene samarbeider aktivt om faglige oppgaver. 

• Overganger mellom aktiviteter er godt planlagt. Lærerne behersker varierte 

undervisningsmetoder og bruker faglig relevant viten fra elevenes hverdagsliv. 

• Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

(Hattie 2009, Skoleverket 2005, Mehlbye og Ringsmose 2004, St.meld. nr. 16 (2006-2007)) 
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Vedlegg 2  Elevtallsutvikling de siste 10 årene 
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*2011 og 2012 er sammenslåtte tall fra Å ungdomsskole og Berge ungdomsskole. I 2013/14 ble de 

to ungdomsskolene slått sammen til Lyngdal ungdomsskole 
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Vedlegg 3  Framskriving av elevtall på hver enkelt skole 
 

Diagrammene under viser hvor mange barn per fødselsår som er bosatt innenfor den enkelte 

skolekrets. Dette gjelder både barn i skolepliktig alder (mørk grønn farge på stolpene) og 

førskolebarn (lys grønn farge på stolpene). Det er viktig å understreke at dette er situasjonen per 

januar 2021 og at disse tallene ikke viser det nøyaktige tallet på hvor mange barn som reelt går 

eller vil begynne på den aktuelle skolen. Særlig i Berge skolekrets er det mange elever som 

eksempelvis får opplæring ved Lyngdal kristne grunnskole.  
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Vedlegg 4   Skolekretsgrenser 
Berge barneskole - skolekrets  
 
Elever som tilhører Berge barneskoles skolekrets kommer i all hovedsak fra boligfeltområdene 
Hamran, Alléen, Svenevik, Skomrak, Austad, og Korshavn. 
 
Hamran er det største, men det er ikke planlagt utvidelse av dette boligområdet. På Svenevik og i 
Skomrak er det i gjeldende kommuneplan lagt til rette for utvidelser/nye områder.  
 
 
 
 

 

 

Det er bosatt 218 barn innenfor Berge 

skolekrets med fødselsår mellom 2016 og 

2020. Bosettingsmønsteret er konsentrert i 

de samme boligområdene som barn i 

grunnskolealder. 

 

 

 
 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-7. 

trinn er bosatt innenfor Berge skolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 

innenfor Berge barneskoles skolekrets. 
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Å barneskole - skolekrets 
 
Kartet viser hvor konsentrert elevene som tilhører Å skolekrets er bosatt. Det er et fåtall elever som 
har behov for skyss.  
 
Å skolekrets dekker boligområdene Rom, Romskogen, Hagekleiva, Gauksås, Bergsaker og Oftebro.  
 
Mange av de fremtidige planlagte boligområdene i Lyngdal sentrum er innenfor Å skolekrets. Den 
største er Bergsakerheia. Antallet barn i førskolealder som nå er bosatt innenfor Å skolekrets er 
198 barn. Bosettingsmønsteret er veldig sammenfallende med barn i grunnskolealder – men om 
mulig enda mer konsentrert i nærheten av skolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-7. 

trinn er bosatt innenfor Å skolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 

innenfor Å skolekrets. 
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Årnes skole – skolekrets 

Det er bosatt til sammen 132 barn i grunnskolalder i Årnes skolekrets født 2009-2015. 

Kartet viser hvordan barn i grunnskolealder innenfor Årnes skolekrets fordeler seg. Til forskjell fra 

de tidligere viste skolekretsene er bosettingen spredt, men med noen mindre boligområder med 

noen mindre boligområder som Hobden, Litlandsfeltet Aunevik, Kollevoll. Fordi mange elever bor 

relativt langt fra skolen så mottar cirka halvparten av elevene skoleskyss.  

For flere av elevene ved Årnes skole er Berge barneskole nærmere i avstand.  

 

 

 

 
 
Det er bosatt 86 førskolebarn  innenfor Årnes 
skolekrets med fødselsår mellom 2016 og 
2020. Bosettingsmønsteret følger den samme 
tendensen med stor spredning.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 1.-

7. trinn er bosatt innenfor Årnes skolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 

innenfor Årnes barneskoles skolekrets. 
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Kvås skole – skolekrets 

Det er bosatt 37 barn i barneskolealder i Kvås skolekrets. Født  2009-2015. De fleste elevene er 

samlet rundt boligområdet Moi, ellers er det elever spredt fra områdene: Røyseland, Hestad, Kvås, 

Gitlestad og helt ned mot Ytre Foss , veldig nærme Å skolekrets.   

 

 

 
 

 

 
 
 
Det er bosatt 30 førskolebarn innenfor Kvås 
skolekrets med fødselsår mellom 2016 og 2020. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 

1.-7. trinn er bosatt innenfor 

Kvåsskolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt 

innenfor Kvås skolekrets. 
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Konsmo skole – skolekrets 

Det er bosatt 101 barn i barneskolealder i Konsmo skolekrets.. Født  2009-2015. De fleste elevene 

er bosatt rundt Konsmo sentrum, Øvre Helle og Furumoen. Konsmo skolekrets har ellers en 

forholdsvis spredt bosetting. Noe bosetting i områdene:  Listad, Viblemo, Øydneskleiv, Ågedalsstø, 

Høyland og Brastad. 

 

 

 

 

 

Det er bosatt 58 barn i førskolealder innenfor 
Konsmo skolekrets med fødselsår mellom 2016 
og 2020. 
 

 

 

 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 

1.-7. trinn er bosatt innenfor                    

Konsmo skolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt innenfor 

Konsmo skolekrets. 
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Byremo barneskole – skolekrets 

Det er bosatt 72 barn i barneskolealder i Byremo skolekrets. Født 2009-2015. De fleste elevene er 

bosatt rundt Byremo sentrum, Sveindal, Smedsland og Øvre Flottorp. En liten bosetting også rundt 

Skrasledalen/Øydna.  

 

 

 

Det er bosatt 41 barn i førskolealder innenfor 
Byremo skolekrets med fødselsår mellom 
2016 og 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet viser hvor barn i grunnskolealder 

1.-7. trinn er bosatt innenfor                    

Byremo skolekrets. 

Kartet viser hvor barn i førskolealder er bosatt innenfor 

Byremo skolekrets. 
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Vedlegg 5   Spesifiserte investeringsbehov på den enkelte skole 
Berge barneskole 

Berge barneskole sitt bruttoareal er i dag 4369 m2. Hovedbygget er fra 1954, og det har kommet til 

nybygg i flere omganger. Berge barneskoles uteareal er relativt lite og begrenser mulighetene for 

bygningsmessige utvidelser på inneværende tomt.  

Hovedkonklusjonen i den eksterne tilstandsrapporten fra Rejlers i 2016 var at det meste av 

kostnadene til renovering var knyttet til utskifting av vinduer og vvs (rør og utskifting av 

varmesentral). Til sammen ble dette beregnet til 3,2 mill. i 2016. I etterkant er det gjort noen 

oppgradering på varmeanlegget, men ellers lite utover vanlig vedlikehold. I tillegg til punktene 

under, så bør det installeres heis i østre fløy av hovedbygget.  

 

 

Prioriterte oppgaver5  
Tiltak  Beløp 

Skifte av vinduer 1 200 000 

Oppgradering gulv/vegger i tre 350 000 

Takhimling, takrenner og avløp 100 000 

Isolering av røranlegg6   500 000 

Sum  2 150 000 

 

Andre investeringsbehov:   
Tiltak  Beløp 

Skifte av lys til LED-belysning 500 000 

Skifte av ventilasjonsanlegg 1 200 000 

Nytt tak på brakkebygg 1 300 000 

Oppgradering av personaltoaletter  100 000     

Oppgradering elektrisk anlegg 

(sikringsskap) 

200 000 

Sum  3 300 

000 

 

I tilstandsrapporten fra 2016 påpekes det også at man bør vurdere renovering i kjeller. 

«bomberom» har fuktskader og kjøkkeninnredning er slitt/utdatert. Dette er ikke 

kostnadsberegnet.  

 

 

 

                                                             
5 Kostnadsanslag er hentet fra tilstandsrapport og/eller administrasjonens vurdering  
6 Det bør vurderes en omlegging til regulerbar løsning. Varmesentral.  
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Å barneskole 

Å barneskole ble opprinnelig bygget i 1966 og har et bruttoareal på 2846 m2. Den er blitt bygget på 

og til i flere omganger i 1976, 1995 og 2002. Å barneskole disponerer for tiden et brakkebygg og 

deler av tidligere Å ungdomsskoles arealer til skolefritidsordningen. Skolen har et svært stort 

uteareal til disposisjon som også kan benyttes til nye bygg.  

I 2016 gjorde Rejlers en tilstandsvurdering av skolen. Samme år ble det gjort en del bygningsmessig 

vedlikehold – blant annet nytt tak på deler av bygget og utskifting av vinduer og markiser. Utover 

dette er det konkretisert et samlet renoveringsbehov på cirka 4,5 mill i planperioden. Rambølls 

tilstandsvurdering i 2019 konkluderte med at bygningsmassens hovedelementer virker å være i 

bra stand. Det er få observerte svakheter. Rambøll konkluderer med at sanitæranlegg, varmeanlegg 

og ventilasjonsanlegg bør skiftes innen en 5-årsperiode. Dette i tillegg til bygningsmessige 

oppgraderinger. Totalt oppgraderingsbehov ble oppjustert til 23,2 mill. Det er gjort noen 

utbedringer ved skolen den siste tiden – inkludert skifte til LED belysning.   

Prioriterte oppgaver 
Tiltak  Beløp 

Utbedre/skifte av varmeanlegg 3 200 000 

Bygningsmessig oppgradering – utvendig 

kledning og overflater 

200 000 

Skifte av ventilasjonsanlegg  1 200 000 

Oppgradering elektrisk anlegg 

(sikringsskap og underfordelingsskap) 

  500 000 

Nødlysutstyr (ensartet) 300 000 

Sanitær og avløpssystem (inkludert 

prosjektering) 

1 800 000 

Sum  7 200 

000 

Andre investeringsbehov:   
Tiltak  Beløp 

Ombygging universell utforming (heis ikke 

inkludert) 

4 200 000 

Diverse utbedring elektrisk anlegg 2 800 000 

Ventilasjonsanlegg og rørkanaler 3 200 000 

Taktekking   140 000 

Sum  10 340 000 
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Årnes skole 

Årnes skole er den nyeste sentrumsnære skolen i Lyngdal, men er likevel over 40 år. Bruttoarealet 

er på 1804m2. Skolen ble bygget i 1978. Et tilhørende administrasjonsbygg ble til i 1996. 

Uteområdet er veldig flott ved skolen. Skolen er også i stor grad universelt utformet.  

I 2013 gjorde Sweco en tilstandsvurdering av skolen.  Sweco påpekte at skolen hadde behov for 

branntiltak, utskifting av kledning og vinduer, rehabilitering av våtrom (garderobeanlegg) ved 

gymsal og nye gulvbelegg.  Tiltak som er utført er diverse branntiltak, taktekking og utbedring av 

gesimser, renovering garderobeanlegg og skifte av nesten alle vinduer, bortsett fra på hems. Hele 

bygget er nymalt. Det er ikke skiftet gulvebelegg da dette vurderes i hovedsak som et estetisk tiltak. 

Rapporten anbefalte også å skifte ventilasjonsanlegg og i den forbindelse bytte varmeanlegg. Dette 

er ikke utført. Skolen har byttet til LEDbelysning.  

 

 

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Utskifting teppefliser og gulv sløyd 260 000 

Solavskjerming 150 000 

Utskifting vinduer 2.etg 100 000 

Utskifting ytterdører/dørpumper   300 000 

Ny utvendig belysning 150 000 

Sum  960 000 

 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Skifte av ventilasjonsanlegg 700 000 

Nytt tak 1 500 000 

Oppgradering elektrisk anlegg 

(sikringsskap) 

200 000 

Sum  2 400 000 
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Kvås skole 

Ligger i Kvås, 15 km utenfor Lyngdal sentrum. Skolen består av et skolebygg og et sambrukshus. 

Skolebygget er fra 1964 og sambrukshuset fra 1996. 

Taket ble skiftet i perioden mellom 2012 og 2015 og utført med bedre lufting mtp. radon. 

Ventilasjonsanlegget i sambrukshuset er fra 1996, men vil ikke være lønnsomt å skifte ut. 

Ventilasjonsanlegget i skolebygget ble skiftet i 2011 og er i god stand. Det er skiftet til Led 

belysning på hele skolen, samt byttet en del vinduer. Mesteparten av skolen er nymalt og fremstår 

som fin. Gulvet i gymsalen bør slipes og det bør byttes. Gulvet i biblioteket må utbedres da det er 

mange gliper mellom laminatplatene. En må også påregne en del utskiftning av vinduer, sørsiden på 

skolebygget er verst. Ellers bør det tas en vurdering på om ikke hele skolekjøkkenet bør fornyes 

samtidig med nødvendig utskiftning av komfyrer og vifter. Garderobeanlegget bør også fornyes 

etter hvert. Sweco utførte en brannteknisk tilstandsanalyse i 2016, alle avvik er utbedret bortsett 

fra isolasjon rundt ventilasjonsrør. Rejlers utførte en tilstandsanalyse i 2016, mange av avvikene er 

utbedret. 

Når det gjelder uteareal så er tomta på 9 972 m2, skolebyggene utgjør 1795 m2 og parkering/vei 

utgjør 912. Lekearealet blir da på: 7265 m2.  

Totalt areal inklusiv alle tekn. Rom og gangareal - bomberom har vi 1578,3m2, dette utgjør tot 31 

m2 pr elev. Inkl ansatte utgjør dette 26,75 m2 pr person  

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Gamle panelovner 50 000 

Kjøkkenvifter og komfyrer 

 

50 000 

Isolering av ventilasjonsrør 50 000 

Diverse utvendig 70 000 

Diverse innvendig 70 000 

Div 10 000 

Sum  300 000 

 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Ev. nytt kjøkken 350 000 

Nye garderober 500 000 

Vinduer 350 000 

Solavskjerming 300 000 

Sum  1 500 000 

301



62 
 

Konsmo skole  

 

Konsmo Skole har gjennomgått 2 ombygginger i det siste. Det er bygget på en fløy med nytt 

klasserom til det minste klassetrinnet. I 2019- 2020 ble hele hovedbygget i betong renovert. Det ble 

da bygget egen kontoravdeling til lærerne samtidig som noen av klasserommene ble oppgradert. 

Det ble etablert heis og nytt forkebilbliotek med direkte inngang til barneskolen.  

 

Utofrdringer ved bygget: Bør vurderes utvendig renovering av fasader. Gymsal bør få ny 

ytterkledning.  

Uteområdene er oppgraderte og i bra stand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Renovere fasader hovedbygg 2 000 000kr 

Skifte kledning gymsal 500 000kr 

Sum  2 500 000kr 

 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Sum  0 
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Byremo barneskule:  

 

Hele bygningsmassen er renovert innvendig og delvis utvendig.  det er bygget nye oppdaterte 

kontorer til lærere. De fleste klasserommene er også oppgradert.  Utvendige fasader er også 

renovert. Uteområdet er  oppgradert for en stund siden. Det er også tilført  ytterligere 

lekeapparater det siste året.  

 

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Oppgradering ventilasjon i garderober 200 000kr 

Sum  200 000kr 

 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Sum  0 kr 
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Lyngdal Ungdomsskole 

 

Lyngdal ungdomsskole ligger i Lyngdal Sentrum, Alleen. Den har 4 parallelle klasser på hvert trinn 

og for tiden ca 346 elever. Bygd for 360 elever, og da beregnet 34 m2 pr. elev.  

Skolen består av en bygning med BTA på ca. 6000m2 fordelt på 2 etasjer + teknisk i 3 etg. Medtatt 

her er også gymsal, som også benyttes av Berge Barneskole på dagtid, samt flere lag og foreninger 

på kveldstid. 

Opparbeidet utemiljø er på ca. 12000 m2, dette er en populær samlingsplass for ungdommer på 

kveldstid og i helger. Tomteareal er 16509 pluss friområde på 9600, tot 26109 m2. Bebygd areal 

3658,5.Parkering 1185,8. Tot rekreasjonsområde er da 59 m2/elev dersom friområde tas med. 

Skolen ble innflyttet sommeren 2013 og tatt i bruk fra skoleårets start i august 2013 

Da skolen er relativt ny, samt at den er godt vedlikeholdt, så har det ikke vært de store behov for 

oppgraderinger. Det har vært en del slitasje på dører og automatikk som en følge av mye/feil bruk. 

De største utfordringene/kostnadene som har vært er som et resultat av hærverk, særlig på 

kveldstid, men vi har også vært plaget med en del hærverk i skoletiden.                                                           

De utbedringene som ønskes gjennomført, er som en følge av mye og tidvis hardt bruk  

• Oppgradere adgangskontroll med skjerm, for å slippe falske alarmer. 
• Oppgradere dører og automatikk for å forlenge levetiden på disse, er satt i bestilling 
• Nye nettskillevegger i gymsal  

 

Rambøll utførte en tilstandsanalyse i 09.12.2018 som det var få merknader til . 

Utbedringskostnadene ble beregnet til 810 000 kr. Avvik som går på drift er utbedret. Ellers 

gjenstår det to avvik: 

1. Sprekk i gulvbelegg grunnet støpeskøyt mellom ringmur og gulv 
2. Asfalt som ligger over drensfuger mot fasade 

 

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Sum  0 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Oppgradere adgangskontroll til å vise 

status på alle dører via skjerm. 

48 500kr 

Oppgradering dører og automatikk, for å 

forlenge levetid på disse 

75 000 kr 

Nye nettskillevegger i gymsal 200 000kr 

Sum  323 500 kr 
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Byremo Ungdomsskole 

 

Skolen ble ombygget i 2007.  Da ble det bygget en ny administrasjonsfløy i form av en ny etasje over 

den nordligste delen av skolen. Den inneholdt kontor pauserom til lærerne. I tillegg ble det etablert 

kjøkken og en kantine nede i 2. etasje. I de senere årene er det i tillegg skifte vinduer og montert 

fasadeplater over eksisterende puss på Yttervegger.  Uteområdet er også oppgradert med 

treningsapparater og fotball binge.  

 

 

Prioriterte oppgaver  
Tiltak  Beløp 

Gjennomgang av ventilasjonsanlegg og 

evntuelt utskiftinger 

600 000 kr 

Sum  600 000kr 

 

Andre investeringsbehov 
Tiltak  Beløp 

Sum  0kr 
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Vedlegg 6  Spesifiserte driftsutgifter 
 

Utgifter til drift av bygg innebærer utgifter til strøm, kommunale avgifter og forsikringer, samt 

lønnskostnader til renholdere og vaktmester. Dette føres på regnskapet til andre enheter enn 

skolene. (Virksomheten tekniske tjenester)        

SKOLE DRIFTSUTGIFTER: 

strøm, 

kommunale 

avgifter og 

forsikringer 

Lønnsutgifter til 

renholdere og 

vaktmestere 

SAMLET 

DRIFTSUTGIFTER 

BYGG 

Berge barneskole Kr 1 033 453  1 460 000 2 493 453 

Å barneskole * Kr 2 538 069    1 130 000 3 668 069 (1 869 375 

ført på fjernvarme)= 

1798 694 

Årnes skole Kr 453 729 606 000 1 059 729 

Konsmo skole Kr 431 432 828 000 1 259 432 

Byremo barneskole Kr 388 894 612 000 1 000 894 

Kvås skole Kr 311 804 426 000 737 804 

Lyngdal 

ungdomsskole** 

Kr 3 918 439  Inkl. i drift (ISS) 3 918 439 
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Postadresse: 
Postboks 353, 4577 lyngdal 

Telefon: +47 38 33 40 00  
Org.nr.: 922 421 498 

E-post: post@lyngdal.kommune.no 
www.lyngdal.kommune.no 

 

 

 

 

Skrevet av: Ingrid Alden med ledergruppe 

 

Publisert: september 2021  
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.09.2021 73/2021 

Kommunestyret 14.10.2021 52/2021 

 

Endringer i reglement for folkevalgte - saksbehandling 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Det gjøres følgende endringer i reglement for folkevalgte. 
Under punktet for møteledelse og ordskifte, nytt tredje avsnitt: 

 Det tillates tre innlegg pr. representant pr. sak. Varighet på innlegget skal være maks 3 minutter 
på første innlegg og maks et minutt på innlegg 2 og 3 

 Replikker på maks 30 sekunder 
 Møtene avsluttes som hovedregel innen kl. 22.00.  

 
Under punktet for forespørsel (interpellasjon): 
Det føres til en setning i siste avsnitt. 
Det kan svares ut inntil 3 interpellasjoner pr. møte. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 73/2021 i møte den 30.09.2021: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

Det gjøres følgende endringer i reglement for folkevalgte. 

Under punktet for møteledelse og ordskifte, nytt tredje avsnitt: 

SAKSFRAMLEGG
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 Det tillates tre innlegg pr. representant pr. sak. Varighet på innlegget skal være maks 3 minutter 
på første innlegg og maks et minutt på innlegg 2 og 3 

 Replikker på maks 30 sekunder 
 Møtene avsluttes som hovedregel innen kl. 22.00.  

 

Under punktet for forespørsel (interpellasjon): 

Det føres til en setning i siste avsnitt. 

Det kan svares ut inntil 3 interpellasjoner pr. møte. 

 

 
Formannskapets Behandling 30.09.2021: 
Eivind Arnt Husøy, Ap foreslo: 

 Det tillates tre innlegg pr. representant pr. sak. Varighet på innlegget skal være maks 5 minutt 
på første innlegg og maks 3  minutter på innlegg 2 og 3 .I spesielle saker tar ordfører opp før 
møtet om taletiden skal utvides. 

Det ble først stemt over forslaget fra Eivind Arnt Husøy, Ap. EIvind Arnt Husøy, Ap sitt forslag enstemmig 
vedtatt. 

Det ble deretter stemt over kommunedirektørens anbefaling og med EIvind Arnt Husøy, Ap sitt forslag. 
Enstemmig vedtatt. 

  

  

  
 
Formannskapets Vedtak 30.09.2021: 
Det gjøres følgende endringer i reglement for folkevalgte. 
Under punktet for møteledelse og ordskifte, nytt tredje avsnitt: 
Det tillates tre innlegg pr. representant pr. sak. Varighet på innlegget skal være maks 5 minutter på 
første innlegg og maks 3 minutter på innlegg 2 og 3. I spesielle saker tar ordfører opp før møtet om 
taletiden skal utvides. 
Replikker på maks 30 sekunder 
Møtene avsluttes som hovedregel innen kl. 22.00.  
  
Under punktet for forespørsel (interpellasjon): 
Det føres til en setning i siste avsnitt. 
Det kan svares ut inntil 3 interpellasjoner pr. møte. 
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Bakgrunn for saken: 
Sommeren 2021 ble det gjennomført en evaluering av kommunestyrets arbeid. Resultatet av 
evalueringen ble gjennomgått på Strategikonferansen 25. august. 
 
I evalueringen ble det bl.a pekt på følgende: 

 Møtene er for lange 
 Det bør innføres taletid 
 Det bør innføres fast sluttidspunkt 
 Begrensninger i antall innlegg fra den enkelte representant pr sak 
 Begrensninger på antall interpellasjoner pr møte 

 
På strategikonferansen ble det spurt om noen av disse tilbakemeldingene bør det tas inn i reglementet 
for folkevalgte. Vedlagt ligger oppsummering fra strategikonferansen om dette temaet. 
 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil foreslå overfor kommunestyret å følge opp evalueringen ved å gjøre endringer i 
reglementet. Konkret vil kommunedirektøren forslå følgende: 
 
Under punktet for møteledelse og ordskifte, nytt tredje avsnitt: 

 Det tillates tre innlegg pr. representant pr. sak. Varighet på innlegget skal være maks 3 minutter 
på første innlegg og maks et minutt på innlegg 2 og 3 

 Replikker på maks 30 sekunder 
 Møtene avsluttes som hovedregel innen kl. 22.00.  

 
Under punktet for forespørsel (interpellasjon). 
Det føres til en setning i siste avsnitt. 
Det kan svares ut inntil 3 interpellasjoner pr. møte. 
 
 
Konklusjon: 
Endringer som beskrevet i saksframlegget vedtas. 
 
 
Vedlegg: 

1 Reglement for folkevalgte - Saksbehandling, innsynsrett og økonomiske vilkår - revidert 29.04.21 
2 Sammendrag av innspill fra Strategikonferansen 25.august ift evaluering 
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DEL I: SAKSBEHANDLING I 
FOLKEVALGTE ORGANER  

Kommunestyret fastsetter i medhold av kommunelovens (KL) § 11–12 reglement med nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. Delegeringsreglementet viser hvilken 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett kommunestyret har delegert til faste utvalg og 
kommunedirektøren. 
 

Saksforberedelse og møteform     
Sakene som fremmes til de folkevalgte organene skal normalt være forberedt av administrasjonen.  

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Dette følger av § 13-1. 

Kommunestyret kan beslutte at folkevalgte organer skal ha adgang til ha fjernmøter jfr § 11-7. 
Hastesaker kan behandles skriftlig eller i hastefjernmøte etter bestemmelsene i § 11-8.  

 

Fastsetting av møter - innkalling - saksliste     
Ordføreren setter opp møteplan hvert år. Sekretariatet sørger for innkalling til det enkelte møte med 
opplysninger om tid og sted for møtet og hvor dokumentene er publisert. Sekretariatet sørger for 
kunngjøring av møter som skal holdes for åpne dører.  
 

Sakslisten skal ved eget sakskart eller ved klar inndeling angi: 

 Hvilke saker som er unntatt offentlighet og som sådan skal behandles for lukkede dører. 
 Øvrige saker som skal behandles for åpne dører.  

Saklisten er offentlig, også for saker unntatt offentlighet. Den skal konkret angi den enkelte sak, evt 
anonymisert for saker som skal behandles for lukkede dører. I tillegg til faste medlemmer sendes innkalling 
med sakskart til varamedlemmer og andre i henhold til egen plan for utsendelse. 

 

Rett og plikt til å delta i møte  
Medlemmer av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. 
Gyldig forfall med begrunnelse meldes straks til sekretariatet/ordfører slik at varamedlem kan innkalles.  

Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller svært vanskelig å møte. 
Uoppsettelig arbeid som forretningsreiser og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser 
kan være eksempler på andre hindringer.  

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og 
middagssammenkomster. 
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Inhabilitet og fritak av personlige grunner      
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningslovens kap. 2 gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte 
organer, med de særreglene som følger av KL § 11-10. 

Medlemmer som antar at det kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig melde fra til 
administrasjonen.  

Organet avgjør selv om det foreligger inhabilitet eller grunnlag for fritak av personlige grunner. 
Gyldig forfall under møtet skal straks meddeles til møteleder, og varamedlem som er til stede trer inn.  

 

Møteoffentlighet - åpne eller lukkede møter      
Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer og møter skal holdes for åpne dører dersom ikke 
annet følger av § 11-5.  

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern eller andre tungtveiende offentlige 
interesser tilsier det. Vilkår for å lukke et møte og debatt om lukking reguleres av § 11-5. 

Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal møtelederen gi 
tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, jfr § 11-6. 

 
Deltakelse av andre enn organets medlemmer     
Ordføreren har møte-, tale og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer, jfr § 6-1.I kontrollutvalget 
har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret 
representere seg i de organene som vedkommende ikke er medlem av. To representanter for ungdomsrådet 
har møte- og talerett i Kommunestyret og utvalg for barn og oppvekst. 
 

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, jfr § 13-1. Dette med unntak 
av kontrollutvalget. Underordnede kan utøve denne retten på kommunedirektørens vegne. 
 

 

Vedtaksførhet og møtegjennomføring      
For at et folkevalgt organ skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene være til stede 
under forhandlingene og avgi stemme i den aktuelle saken.  

Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke annet følger av lov. I andre saker enn de som 
gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.  

Ved møtets åpning foretas derfor opprop for å konstatere hvem som er til stede. Organet er vedtaksført når 
minst halvparten av organets medlemmer er til stede. Er organet vedtaksført, erklærer møteleder møtet for 
satt. Fra dette tidspunkt og fram til møtets slutt kan ikke noen av medlemmene forlate møtet uten å melde fra 
til møteleder på forhånd. Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter at opprop er foretatt, må melde 
seg for møteleder før de tar sete. 
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Endring av saksliste         
Sakene behandles i den rekkefølge de er angitt på sakskartet, hvis ikke organet bestemmer annet. Dersom en 
sak tatt opp til behandling, kan ikke møtet avsluttes før saken er avgjort ved avstemning eller organet vedtar 
å utsette behandlingen. 

Saker som ikke er nevnt i innkallingen eller der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, 
kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg 
dette.  

Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført 
på den utsendte sakslisten. Saker som ikke tas opp til behandling utsettes til neste møte. 

 

Møteledelse og ordskifte 
Behandlingen av den enkelte sak starter med at møteleder viser til innstillingen og gjør rede for eventuelle 
nye opplysninger eller dokumenter i saken. Møteleder spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i 
den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 

Møtelederen kan, når det anses å være av betydning for ordskiftet, tillate replikk og svar på denne i 
forbindelse med siste talers innlegg for å rette på misforståelser, framkomme med nye opplysninger, 
spørsmål eller svar på direkte spørsmål. Medlemmene skal rette sine ord til møteleder, ikke til forsamlingen. 
Vedkommende skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken ordskiftet gjelder. Møteleder skal se til at 
dette blir gjort.  

Det skal vises høvisk framferd, og det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller 
andre. Heller ikke er det lov å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen 
reglementets ordensbestemmelser eller pålegg fra møteleder, skal møteleder advare vedkommende. Retter 
medlemmet seg ikke etter dette, kan møtelederen ta fra vedkommende ordet eller ved avstemning la organet 
avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Møteleder må ikke avbryte noen som har 
ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette 
misforståelser fra talerens side. 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan organet selv bestemme at taletiden skal avgrenses 
til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan det gjøres unntak for kommunedirektør og 
saksordfører som er valgt som talsmann for partigruppe. 

 

Forslag            
Møtende medlemmer i et organ har forslagsrett.  

Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til votering. 
Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Dersom ikke må det anses som ny sak.  

Forslag skal leveres skriftlig og undertegnet til møtelederen så tidlig som mulig i ordskiftet. Møteleder kan 
likevel tillate muntlige forslag ved forslag om utsettelse og valg. 

Representant for ungdomsrådet kan i saker som gjelder ungdom be møteleder om å få fremme forslag. Hvis 
det er konsensus blant alle medlemmene, kan ungdommen deretter få fremme sitt forslag. 
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Avstemninger    
Når ordskiftet er ferdig tar møtelederen saken opp til avstemning. Fra da av og fram til saken er avgjort, må 
det ikke være ordskifte om saken og det er heller ikke anledning til å ta opp annen sak til behandling.  

Er saken delt opp, eller skal det stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag til rekkefølgen for 
avstemning. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at medlemmene holder seg til 
spørsmålet om avstemning. Ved uenighet avgjør organet, med alminnelig flertall, avstemningsmåten. 
 

Medlemmer som er til stede når sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. De kan ikke forlate møtet før 
avstemningen er ferdig. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, jfr § 8-1.  

For å treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært til stede under forhandlingene og avgitt 
stemme i den aktuelle saken, jfr § 11-9. Et vedtak treffes med flertall av de avgitte stemmene hvis ikke noe 
annet følger av kommuneloven eller valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er 
møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 

Se særskilte bestemmelser for kommunestyrets behandling av økonomiplan/årsbudsjett, jfr § 11-9 (3). I 
budsjettsaker finnes det i kommunelovens § 11-9, 3. ledd, egne regler. Tilleggsforslag skal voteres over etter 
at realitetsforslag er stemt over. Tilleggsforslag er forslag som ikke er alternativ til det fremlagte forslag i 
saken. Fremsettes flere tilleggsforslag avgjør organet avstemmingsrekkefølgen med alminnelig flertall etter 
forslag fra møteleder. 
 

 
Prøveavstemning 
Før endelig avstemning i en sak kan organet vedta prøveavstemning.  

 

Stemmemåten 
Avstemning foretas på en av disse måter:  

a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møteleder setter fram med 
spørsmål om noen har noe å uttale mot det.  

b. Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å markere sitt standpunkt ved angitt stemmetegn. 
Når møtelederen bestemmer det, eller ett av medlemmene krever det, holdes kontrastemming. Krav 
om kontrastemming må settes fram straks etter at møtelederen har sagt fra om resultatet av 
avstemningen.  

c. Ved navneopprop med ja eller nei som svar. Navneopprop kan foretas hvis det etter kontraprøver i 
jfr pkt b fortsatt kan være uklarhet om stemmegivningen. Bestemmelse om navneopprop avgjøres 
etter samme regler som ved krav om kontraprøver. Opprop skjer i henhold til den samme liste som 
nyttes ved møtets åpning. 

d. Ved valg av medlemmer til folkevalgte organer skal dette skje ved forholdsvalg hvis minst ett 
medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. Leder og nestleder for 
folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. Dette i henhold til KL 7-4.  
 

Mindretallsanke  
I saker hvor vedtak fattes i medhold av delegert myndighet, kan ett medlem eller flere medlemmer forlange 
saken lagt fram for det nærmeste overordnede organ. Samme rett har ordfører. Krav om mindretallsanke må 
være framsatt før møtets slutt. 
 
I enkeltsaker der fylkesmannen etter lov er klageinstans, er det ikke mulighet for å utøve mindretallsanke. I 
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enkeltsaker der fylkesmannen etter lov er klageinstans og i enkeltsaker der formannskapet opptrer som 
klagenemnd, er det ikke mulighet for å utøve mindretallsanke.  
 

 

Lovlighetskontroll   
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ inn 
for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremmes innen 3 uker 
fra avgjørelse ble truffet. Kreves lovlighetskontroll i samme møte, innføres dette i møteprotokollen.  

 

Internkontroll og rapportering til kommunestyret    
Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. 
Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk og tilpasses virksomhetens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

Minst en gang i året skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og resultater 
fra statlig tilsyn.  

 

Klage 
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til reglene i 
forvaltningsloven eller særlovgivningen. 

For klagesaker som ikke behandles etter regler i særlov gjelder:  

 Kommunestyret er klageinstans for enkeltvedtak truffet av formannskapet i førsteinstans. 
 For enkeltvedtak truffet av annet folkevalgt organ er formannskapet klageinstans oppnevnt etter 

forvaltningslovens § 28, 2.ledd. 

 

Forespørsel (interpellasjon)        
Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.  

Forslag som settes fram i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis 
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det, jfr § 11-3 5. ledd. 

Forespørsel som fremmes direkte i møte, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Forespørsel som ønskes 
besvart i berammet møte (interpellasjon), skal være meldt skriftlig til fellestjenesten/postmottaket senest 
innen kl. 12.00 7 dager (1 uke) før møtet 
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Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og 
ungdomsråd   
I forkant av saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, skal det/de 
aktuelle rådene gis rett til å uttale seg i saken. 

Hvilke oppgaver, organisering og øvrig saksbehandling som er gjeldende for rådene er fastsatt i 
departementets forskrift.  

 

Orden i møtesalen 
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Møtelederen skal se til at talerne ikke 
avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytring, eller på annen måte 
forstyrrer forhandlingene, eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen 
eller organet pålegge vedkommende tilhørere, eller samtlige tilhørere å forlate møtesalen.  

Oppslag, tegninger og lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene, med mindre 
møteleder eller organet samtykker. 

 

Møtebok          
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Møteboken skal inneholde angivelse av hvert 
møte med møtested og tid, innkallingens dato, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer 
noen fra eller til under forhandlingene, anføres dette slik at møteboken sammenhold med 
medlemsfortegnelsen viser hvem som har deltatt i den enkelte sak. Videre anføres hvem som møtte fra 
kommuneadministrasjonen.  

Dersom det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. For øvrig 
skal møteboken vise gangen i forhandlingen, fortløpende saksnummer for det enkelte kalenderår, og hva 
saken gjelder (tittel). Møtelederen eller organet avgjør om det skal tillates noen protokolltilførsel. Eventuell 
avvisning anmerkes i protokollen.  

Møteprotokollen godkjennes etter nærmere bestemmelse av organet. Med unntak av de delene som er 
unntatt fra offentlighet, skal møteboken være lett tilgjengelig for allmennheten. Lenke via kommunens 
hjemmeside er standard.  
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DEL II: FOLKEVALGTES 
INNSYNSRETT        

Kommunestyret og andre folkevalgte organer har utvidet rett til innsyn i saksdokumenter.   
 
 

Vedtak om innsyn  
Kommunestyret har rett til innsyn i ale kommunale saksdokumenter, med unntak av de begrensninger som 
følger av KL § 11-3. 

Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til alle saksdokumenter som omhandler 
de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.  

Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med 
minst tre stemmer eller med flertallet av de avgitte stemmene i organet. Hvis et folkevalgt organ ønsker å 
kreve innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger i henhold til 
forvaltningsloven § 13b, må et vedtak treffes med flertallet av stemmene i organet.  

Tidspunkt for rett til innsyn  
Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal 
følge en oversikt over alle vesentlige dokumenter som er tilsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til 
saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. For saker som avgjøres i 
administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 

Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger med 
videre  
I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og 
andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr forvaltningsloven § 
13 b nr. 2 og 4. Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt 
taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 11-5, plikter de 
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. 

Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring i forkant av innsyn i taushetsbelagte 
opplysninger.  

 

Fremgangsmåte ved krav om innsyn – forholdet til 
administrasjonen  
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen 
skal fortrinnsvis skje til kommunedirektøren eller til den som har sekretariatsansvar for det organ som skal 
behandle saken. Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling skal besvares positivt 
med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan med videre. 
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DEL III: ØKONOMISKE VILKÅR 
FOR FOLKEVALGTE 

Kommunelovens kap. 8 omhandler rettigheter og plikter for folkevalgte. Kommunestyret gir selv 
forskrift om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap i forbindelse med 
kommunale tillitsverv.  
 

 

DEL A – ARBEIDSGODTGJØRING        
Generelle bestemmelser 
Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at møtene så langt mulig 
legges etter ordinær arbeidstid. 

Vilkårene for arbeidsgodtgjøring gjelder de kommunalt folkevalgte i Lyngdal kommune som etter 
bestemmelsene i kommunelovens kap. 8 har krav på godtgjørelse. For andre representasjoner, se pkt 34.  

Medlemmer til statlige nemnder er ikke å anse som kommunale tillitsmenn og omfattes ikke av reglene.  
Det er staten som fastsetter og utbetaler møtegodtgjøring til medlemmene av forliksrådet. 

Ordfører 
Ordførerens godtgjøring settes til 100 % av godtgjøringen til stortingsrepresentantene. Godtgjørelsen 
delutbetales hver måned. Denne godtgjøringen dekker ordførerens deltakelse i alle styrer, råd og utvalg. 

Øvrige betingelser:  
 Samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen, jfr § 8-8 
 Samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen, jfr § 8-9 
 Permisjon gis som øvrige ansatte i kommunen 
 Ettergodtgjøring gis 1,5 mnd fra fratredelse, og inntil 3 mnd dersom han/hun ikke går inn i nytt 

arbeid ved fratredelse 
 Ytelser ved dødsfall i hht Hovedtariffavtalens kap 1 § 10 – gruppelivsforsikring 
 Deltakelse i kommunens pensjonsordning 

Varaordfører 
Varaordførerens godtgjøring settes til 20 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjørelsen delutbetales hver 
måned. Denne godtgjøringen dekker varaordførerens deltakelse i alle styrer, råd og utvalg. Godtgjørelsen 
dekker ikke en eventuelt tapt arbeidsgodtgjøring. 

Øvrige betingelser:  
 Samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen, jfr § 8-8 
 Samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen, jfr § 8-9 
 Permisjon gis som øvrige ansatte i kommunen 
 Ettergodtgjøring gis 1,5 mnd fra fratredelse, og inntil 3 mnd dersom han/hun ikke går inn i nytt 

arbeid ved fratredelse 
 Ytelser ved dødsfall i hht Hovedtariffavtalens kap 1 § 10 – gruppelivsforsikring 
 Deltakelse i kommunens pensjonsordning 
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Kommunestyret 
Møtende medlemmer godtgjøres med kr 1000 pr. møte. 

Vararepresentanter 
Vararepresentanter godtgjøres på samme måte som faste medlemmer dersom de deltar på hele møtet.  
Dersom vararepresentanter kun deltar på deler av møte, så godtgjøres de med 1/3 av møtesats på møter med 
varighet på 0-2 timer og 2/3 av møtesats på møter med varighet over 2 timer.  
 
Representanter for Ungdomsrådet utbetales 50% av kommunestyrerepresentantenes møtegodtgjørelse for 
tilstedeværelse. 

 
Formannskapet 
Møtende medlemmer godtgjøres med kr 1000 pr møte.  

Vararepresentanter 
Vararepresentanter godtgjøres på samme måte som faste medlemmer dersom de deltar på hele møtet.  
Dersom vararepresentanter kun deltar på deler av møte, så godtgjøres de med 1/3 av møtesats på møter med 
varighet på 0-2 timer og 2/3 av møtesats på møter med varighet over 2 timer.  
 

Utvalg, nemnder og råd  
Møtende medlemmer av følgende utvalg godtgjøres med kr. 1000 pr møte. Leder godtgjøres med kr. 1500 pr. 
møte:  

 Utvalg barn og oppvekst 
 Utvalg helse og velferd 
 Utvalg kultur og samskaping 
 Utvalg miljø, plan og teknisk 
 Kontrollutvalget  

Representanter for Ungdomsrådet utbetales 50% av representantenes møtegodtgjørelse for tilstedeværelse. 

Barn og unges representant i plansaker utbetales kr. 600 for tilstedeværelse i Utvalg for miljø, plan og 
teknisk.  

Møter i andre utvalg, råd og komiteer som er vedtatt av kommunestyret, formannskapet eller et av utvalgene 
skal godtgjøres med kr 600 pr møte så fremt det ikke blir gitt annen godtgjørelse. Leder godtgjøres med kr. 
750 pr møte.  

Folkevalgtes deltakelse på informasjonsmøter, opplæring, konferanser og temamøter etter invitasjon fra 
administrasjonen, godtgjøres med kr. 600 pr møte. 

Krav om møtegodtgjøring fremsettes av den folkevalgte dersom ikke en representant fra administrasjonen er 
til stede og foretar registrering.  

Særskilt for de lovpålagte rådene og partssammensatt utvalg 
 Møtende medlemmer i ungdomsrådet godtgjøres med kr. 375,- per møte 
 Folkevalgte som møter i de lovpålagte rådene eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsrådet samt styringsgrupper og annet godtgjøres med halv sats når de møter i andre møter 
enn egne rådsmøter. Dette innbefatter møter i arbeidsgrupper, informasjonsmøter, opplæring, 
konferanser og temamøter.  
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 Møtende medlemmer og varamedlemmer av partssammensatt utvalg, som ikke er politisk valgt, 
godtgjøres med kr. 600 pr møte.  

 
Møter i direkte tilknytning til hverandre 
Dersom det avholdes flere møter i ulike folkevalgte organer i direkte tilknytning til hverandre, så 
gis det halv møtesats for det/de påfølgende møtene. 
 
Vararepresentanter 
Vararepresentanter godtgjøres på samme måte som faste medlemmer dersom de deltar på hele møtet.  
Dersom vararepresentanter kun deltar på deler av møte, så godtgjøres de med 1/3 av møtesats på møter med 
varighet på 0-2 timer og 2/3 av møtesats på møter med varighet over 2 timer.  
 
 

Registrering og utbetaling av godtgjøring  
Lønnsfunksjonen er ansvarlig for utbetaling av fast og variabel godtgjøring. Krav må settes fram i henhold til 
de enhver tid gjeldende rutiner, skjemaer og/eller elektroniske løsninger.  

Kommunalsjefene har ansvar for registrering og attestasjon av møtegodtgjørelsen for de respektive utvalgene 
og videre forsendelse til kommunedirektøren for anvisning – enten løpende - eller innen 1.6. og 1.12. hvert år.  

Den enkelte leder i kommunale utvalg som ikke er tilknyttet en kommunalsjef, har ansvaret for registrering 
av antall møter for de enkelte medlemmer og varamedlemmer og videre forsendelse til kommunedirektøren 
for anvisning – enten løpende – eller innen 1.6. og 1.12. hvert år.  

 

DEL B – DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP   
  
Generelle bestemmelser 
Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at møtene så langt mulig 
legges etter ordinær arbeidstid. 

Vilkårene for dekning av utgifter og økonomisk tap gjelder de personene som har et kommunalt tillitsverv, og 
som etter bestemmelsene i kommunelovens kap. 8 har krav på godtgjørelse. Kommunens valgte 
representanter i andre fora, f eks representasjon i felleskommunale, interkommunale og private foretak er 
også omfattet av bestemmelsene.  

 

Legitimert tap av inntekt 
Mot legitimasjon godtgjøres lønnstrekk og/eller tap i næring. 

Som legitimasjon kreves: 

 Erklæring fra arbeidsgiver på lønnstapets størrelse, inkl. feriepenger. Arbeidsgiver bekrefter 
lønnstap ved å signere utfylt skjema for dekning av utgifter og økonomisk tap.  

 Attest fra ligningsmyndighet over siste lignings pensjonsgivende inntekt. Dagsatsen beregnes ved å 
dividere beløpet med 230 og timesatsen beregnes ut fra 7,5 timers dag. 

Maksimal utbetaling av legitimert tapt arbeidsinntekt settes til kr 3.600 (3 x ulegitimert sats) pr dag og 
kr 450 pr time, inkludert feriepenger og eksklusive arbeidsgiveravgift og pensjon.  
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Ulegitimert tap av inntekt  
Dersom det synliggjøres inntektstap, kan dette dekkes som ulegitimert tapt arbeidsinntekt.  

Ulegitimert tapt arbeidsinntekt dekkes pr møtedag ut fra protokollert møtetid. Maksimal utbetaling av 
ulegitimert tapt arbeidsinntekt settes til kr 1200 pr dag og kr 150 pr time. 

Tapt arbeidsinntekt etter denne bestemmelsen beregnes fram til kl 1600 på hverdager. 

 

 

Reisegodtgjørelse       
Alle som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i 
forbindelse med vervet.  Reiseutgifter dekkes etter reglene i det til enhver gjeldende kommunale 
reiseregulativet. Den enkelte reise må overstige 5 km t/r, og det godtgjøres da for hele kjørelengden. 

Kommunale ombud med nedsatt funksjonsevne får dekket utgiftene til drosje dersom det er behov for det. 

 

Godtgjøring/refusjon av utgifter til stedfortreder og 
omsorgsarbeid 
Dokumenterte utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid (barnepass, stell av syke og eldre og lignende) 
i forbindelse med møter på kveldstid dekkes inntil ulegitimert sats, jfr pkt 41. 

Udokumenterte utgifter til omsorgsarbeid kan refunderes med inntil kr 300,- mot egenoppgave. 

Omsorgsutgifter og utlegg til stedfortreder kan ikke kreves dersom det er utført av ektefelle/samboer eller 
egne barn.  

 

Utbetaling av godtgjørelser, erstatning av tapt arbeidsinntekt 
og påførte utgifter   
Krav om reisegodtgjøring, bekreftelse på tilstedeværelse ved møter, befaringer og lignende som gir rett til 
tapt arbeidsinntekt og/eller refusjon av påførte utgifter, skal attesteres av vedkommende utvalgsleder, 
sekretær eller vedkommende administrative leder. 

Krav oversendes politisk sekretariat innen 1.6. og 1.12. for attestasjon. Kommunedirektøren anviser. 

Krav som ikke er fremmet innen 1.7 året etter, faller bort. 
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DEL C – RETT TIL FRI FRA ARBEID      
 

Møteplikt og krav på fri fra arbeid 
Politisk virksomhet fører ofte til fravær fra det ordinære arbeidet. Det følger av § 8-2 at arbeidstakere har 
krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale folkevalgte organer.  

Dette kan medføre utfordringer for den enkelte arbeidsgiver, arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. 
Det må gjøres klare avtaler for hvordan man skal forholde seg gjennom perioden som folkevalgt. Dette er 
ordførers oppgave å håndtere.  

 

Praktisering av fri for politiske møter 
Politikere som jobber i Lyngdal kommune og som er politikere i Lyngdal kommune: 
Det innvilges permisjon med lønn for møtets varighet, inkludert nødvendig reisetid fra og til arbeidsstedet. 
Gjenværende arbeidstid utføres som vanlig, eventuelt med tilpassede arbeidsoppgaver. Alternativt kan det 
avtales avspasering dersom dette er mulig for tjenesten. Belastning for permisjon med lønn dekkes av 
tjenesten hvor politiker er tilsatt. Dersom det medfører en urimelig belastning på tjenesten, kan det vurderes 
en sentral belastning av kostnadene. Det forutsetter minimum 10 dagers permisjon pr år, for at en slik 
vurdering av sentral kostnadsdekning skal vurderes. 

Politikere som jobber i Lyngdal kommune og som er politikere i andre kommuner: 
Det innvilges permisjon med lønn for møtets varighet, inkludert nødvendig reisetid fra og til arbeidsstedet. 
Gjenværende arbeidstid utføres som vanlig, eventuelt med tilpassede arbeidsoppgaver. Alternativt kan det 
avtales avspasering dersom dette er mulig for tjenesten. Belastning for permisjon med lønn dekkes av 
tjenesten hvor politiker er tilsatt. Dersom det medfører mer enn 10 dagers permisjon pr år, sendes belastning 
for permisjonskostnad til den kommunen der vedkommende er politiker. 

 

DEL D – DIVERSE BESTEMMELSER 
Fortolkning og saksbehandling ved klagesaker 
Formannskapet er tillagt avgjørelse omkring tolkning eller klagesaker for økonomiske vilkår. Ved fortolkning 
legges kommunelovens bestemmelser i kap 8 til grunn.  

Kommunedirektøren forestår saksbehandlingen ved klagesaker og spørsmål om fortolkning. Disse sakene 
forutsettes lagt fram for formannskapet så raskt som mulig etter at de er oppstått.  

Reglementet justeres årlig tilsvarende SSB sin endring i konsumprisindeks.  

Reglementet for kommunestyreperioden 2023-2027 behandles høsten 2022.  

 

Vedtak og Ikrafttredelse 
Reglement for saksbehandling for folkevalgte organer og folkevalgtes innsynsrett er vedtatt 17.10.2019.  

Reglement for økonomiske vilkår for folkevalgte er vedtatt 21.11.2019.   

Ikrafttredelse 17.10.2019  
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Postadresse: 
Postboks 353, 4577 lyngdal 

Telefon: +47 38 33 40 00  
Org.nr.: 922 421 498 

E-post: post@lyngdal.kommune.no 
www.lyngdal.kommune.no 
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Sammendrag av innspill fra politikerne ift evaluering av 
kommunestyret 
 

INNHOLD I MØTET/ MØTELENGDE MM 
 

BØR VI TA INN NOEN AV DISSE PUNKTENE I REGLEMENTET? PRIORITER EVENTUELT INNTIL TRE 
PUNKT. 

Bord 1  

 Ønsker fast slutt-tidspunkt 
 Ønsker å ha begrensning på antall interpellasjoner 

Syntes det var vanskelig å ta hensyn til begrensninger per sak. Urettferdig om det ble per parti og 
ikke per person. 

 

Bord 2  

 Begrense taletid 
 Fast slutt-tidspunkt – men hadde ikke forslag til tid. Evt sette opp ekstraordinært KS for å få 

behandlet sakene. 
 Forslag til nytt punkt: Sakene bør sendes ut før gruppemøtene 

Diskuterte det med fast antall innlegg, men vanskelig pga avhengig av debatten så gikk ikke for det. 

 

Bord 3  

 Sakspapirer i så god tid som mulig 
 Fast slutt-tidspunkt, f.eks kl 17-21:30 
 Bør vurdere max taletid og begrensninger på innlegg per person, begrensninger på antall 

interpellasjoner 

 

Bord 4  

 Taletid, kan være noe i forhold til saker  
 Begrensninger på antall interpellasjon, begrensninger på 2-3, alle bør fatte seg i korthet. 
 Tungvint når det blir presentert nye forslag til talerstolen. Bedre å sende disse ut etter 

gruppemøtet på mandag. Tar mye tid å måtte ta stilling til disse og sparer gruppemøter 
under 

 

Bord 5  

 Begrensninger på antall innlegg - 
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 Tidsbegrensning på møtets lengde, bør utsette mindre viktige saker 
 Budsjettkonferanser pleier å ta lang tid. Vurdere å to-dele denne eller starte tidligere. 

 

Bord 6 

Fast slutt-tidspunkt 

Antall innlegg per representant/ parti, går an å lage noe som er gjennomtenkt. Kanskjje med 
max.taletid 

Begrensninger på antall interpellasjoner, max 2 og ikke to fra samme parti. 

 

Bord 7 (Børge mfl) 

 Møte er for lange og det bør være et slutt-tidspunkt – kl 22. 
o Noen saker kan få dårlig behandling dersom det er seint 
o Bør heller ha et ekstra KS 

 Ser at gode innlegg kan bli gjentatt av neste representant, det holder å si at man er enig. 
 Bør være en begrensning på interpellasjoner, 2-3 

 

Bord 8  

 Begrensninger på antall interpellasjoner – disse bør være kortere 
 Vil gjerne slutte kl 22:00 
 Informasjonssaker – når de kommer utenfra må få kortere taletid, kan helle høre mer på våre 

egne. 
 Bør flere delta i debatten – kanskje man burde gjøre noe i partiene? En fra hvert parti bør stå 

fram som er talsmann i saken. 
 Eksempel på møte der godkjenning av innkallingen tok 45 min. 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 14.10.2021 12/2021 

 

Interpellasjon fra SP - planprosess, informasjon og medvirkning 

 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon av 02.10.21 fra representanten Elin Kvelland; SP: 
 
Vil Ordfører, i forbindelse med en eventuell utvidelse av industriområdet på Hausvik, i god tid i forkant av 
planprosessen,ta initiativ til et åpent informasjonsmøte der alle berørte parter er gitt anledning til å delta. 
Dette gjelder selvsagt også alle som føler seg ille berørt av støy og trafikk ute på Austadhalvøya. 
 
Jeg ber også om at dette blir i forbindelse med et kommunestyremøte der samtlige er innkalt. 
 
 
Ordfører besvarer interpellasjonen i Kommunestyret 14.10.21. 
 

SAKSFRAMLEGG
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