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Årsmelding og regnskap 2019 Audnedal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  
  
Det udisponerte resultatet på kr 1.922.521 disponeres slik: 

 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
Det vedtas å overføre ubrukte midler for 2019 for følgende investeringsprosjekter til 2020: 

 Bibliotek Byremo     Kr 78.000 
 Svømmehall – opprustning fasader   kr 268.000 
 Overvann Helle/klimatiltak Risbekken  kr 341.000 
 Kommunale veier    kr 1.304.000 
 Rehabilitering gatelys    kr 765.000 
 Støytiltak - Konsmo sentrum   kr 200.000 
 Uteområde Konsmo barnehage   kr 49.000 
 Byremo industriområde    kr 981.000 
 Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1  kr 86.000 
 Nyutgivelse av bygdebøker   kr 51.000 

SAKSFRAMLEGG
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 Utbygging av Byremo omsorgssenter  kr 49.000 
 Gang- og sykkelvei Gaulevik – Byremo  kr 74.000 
 Konsmo skole – utbygging   kr 258.000 
 Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim) kr 200.000 
 Kommunestyresal Lyngdal rådhus  kr 544.000 
 SUM      kr 5.248.000 

 
 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes ved å 
redusere bevilgningen i 2020 slik: 

 Areal-/ eiendomskjøp    kr 363.000 
 Byremo sentrum, tomteområde   kr 273.000 
 Sentrumstiltak Konsmo    kr 40.000 
 Utbygging Byremo barneskole   kr 451.000 
 Uteområde Konsmo skole   kr 96.000 
 Tilrettelegging parkeringsplasser el-biler kr 200.000 
 Tilrettelegging tomter Byremo, Rekedalen kr 211.000 
 Friluftstiltak     kr 131.000 
 SUM      kr 1.765.000 

 
Alle beløpene er uten mva. Finansiering med bruk av lånemidler i 2020 økes totalt med kr 3.483.000. 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
I henhold til Kommunelovens § 48 (Kommuneloven for 2019) skal kommunestyret vedta årsregnskap og 
årsberetning. Dette skal skje innen seks måneder etter regnskapsårets utgang ifølge § 10 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommunene.   
 
Årsmelding og regnskap må vedtas for gamle Audnedal kommune av kommunestyret i ny kommune. 
  
Kommunedirektøren presenterer dette i et samlet dokument «Årsmelding og regnskap 2019» der den 
pliktige årsberetningen er innledningen til dokumentet. Se vedlegg.  
  
 
Vurdering: 
 
Viser til vedlegg «årsmelding og regnskap 2019», samt revisors beretning i kapittel 5 i dokumentet.  
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Kontrollutvalgets uttalelse deles ut i formannskapet og følger som vedlegg ved kommunestyrets 
behandling.  
 
Arbeidet som er nedlagt med årsmeldingen er gjort på en forenklet måte siden kommunen er opphørt. 
Årsmeldingen gir likevel et bilde av driften av Audnedal kommune i 2019. 
  
KORT OM DRIFTSREGNSKAPET:  
  
Kommunen kan legge fram et årsregnskap på drift med et udisponert resultat på kr 1.922.521. 
  
Det udisponerte resultatet skyldes hovedsakelig reduserte renteutgifter som følge av lavere rentenivå 
enn budsjettert og økte skatteinntekter.  
 
Rammeområdene for enhetene har et samlet mindreforbruk på kr 649.115. Fire av enhetene har 
underskudd i 2019 uten å ha dekning i egne fondsmidler. Dette har redusert det totale udisponerte 
resultatet med kr 1,2 mill. Resten av enhetene har overskudd eller dekket merforbruk av fond. 
 
I 2019 er sum disposisjonsfond redusert med ca kr 10 mill. Noe av disse midlene har økt driftsnivået. Det 
gjelder styrking av driften ved Audnedal omsorgssenter, samt tre-deling av et klassetrinn ved Byremo 
ungdomsskole våren 2019. Resten av midlene har gått til driftstiltak. Et eksempel på dette er at Byremo 
barneskole har kjøpt inn iPader til alle elevene og lærerne ved skolen. Det har også vært merutgifter ved 
sammenslåingsprosessen som er dekket ved bruk av disposisjonsfond, bl.a økte utgifter til 
stabsfunksjoner og DDV. 
 
Finansforvaltningen har gitt god avkastning i 2019. Avkastningen av kraftfondet endte på 5,5 % som er 
over målet på 3 % avkastning. Det ble avsatt kr 3,1 mill til verdiregulering av Kraftfondet. 
 
Når det gjelder overskuddet for 2019 på kr1.922.521,  foreslår kommunedirektøren at felles 
disposisjonsfond styrkes. Den nye kommunen har utfordringer med å tilpasse driftsnivået til de 
økonomiske rammebetingelsene, og har behov for å kunne bruke av disposisjonsfond i en periode. 
Fondet bør derfor styrkes når det er mulig. I årsoppgjøret ble det også bokført en ekstra tapsavsetning på 
kr 298.253 vedrørende en inntekt som ikke var reell. Det foreslås at det avsettes del av overskuddet til 
dette slik at denne tapsavsetningen ikke påvirker driften i 2020.  
 
Det foreslås da følgende disponering av det udisponerte resultatet på kr 1.922.521: 

 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
  
KORT OM INVESTERINGSREGNSKAPET  
  
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.   
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Følgende prosjekter har ubrukte midler ved regnskapsavslutning for 2019, og ubrukte midler foreslås 
overført investeringsbudsjettet for 2020:  

 Bibliotek Byremo     Kr 78.000 
 Svømmehall – opprustning fasader   kr 268.000 
 Overvann Helle/klimatiltak Risbekken  kr 341.000 
 Kommunale veier    kr 1.304.000 
 Rehabilitering gatelys    kr 765.000 
 Støytiltak - Konsmo sentrum   kr 200.000 
 Uteområde Konsmo barnehage   kr 49.000 
 Byremo industriområde    kr 981.000 
 Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1  kr 86.000 
 Nyutgivelse av bygdebøker   kr 51.000 
 Utbygging av Byremo omsorgssenter  kr 49.000 
 Gang- og sykkelvei Gaulevik – Byremo  kr 74.000 
 Konsmo skole – utbygging   kr 258.000 
 Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim) kr 200.000 
 Kommunestyresal Lyngdal rådhus  kr 544.000 
 SUM      kr 5.248.000 

 
 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes ved å 
redusere bevilgningen i 2020 slik: 

 Areal-/ eiendomskjøp    kr 363.000 
 Byremo sentrum, tomteområde   kr 273.000 
 Sentrumstiltak Konsmo    kr 40.000 
 Utbygging Byremo barneskole   kr 451.000 
 Uteområde Konsmo skole   kr 96.000 
 Tilrettelegging parkeringsplasser el-biler kr 200.000 
 Tilrettelegging tomter Byremo, Rekedalen kr 211.000 
 Friluftstiltak     kr 131.000 
 SUM      kr 1.765.000 

 
Alle beløpene er uten mva. Finansiering med bruk av lånemidler i 2020 økes totalt med kr 3.483.000. 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  
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Det udisponerte resultatet på kr 1.922.521 disponeres slik: 
 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
Det anbefales også at kommunestyret vedtar budsjettendringene i forhold til å justere rammene på 
investeringsprosjektene for 2020. 
 
Vedlegg: 

1 Særutskrift Kontrollutvalgets uttalelse til  årsregnskap Audnedal kommune 2019 
2 Årsmelding og regnskap 2019 
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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 27. mai 2020 
 
SAK 07/20 ÅRSREGNSKAP AUDNEDAL KOMMUNE 2019 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalget. Revisor orienterte om utført revisjonsarbeid. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektør, samt revisjonsberetning av 17.04.20 fra 
Kommunerevisjonen Vest.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes 
informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 17.04.20, 
har kontrollutvalget ingen merknader til Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskap 2019 
Årsberetning 2019 
Revisjonsberetning, datert 17.04.20 
 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet for Audnedal kommune for 2019 viser kr. 143 020 179 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 922 521. 
 
Administrasjonen vil være til stede i kontrollutvalgets møte for å presentere årsregnskap og 
årsberetning. Revisor vil som vanlig også være til stede i møtet.  
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Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Kommunedirektør og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Kommunedirektør utarbeider årsberetning 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
 
Vurderinger: 
Alt ligger til rette for en standard uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret ad det siste 
årsregnskapet til Audnedal kommune. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektør, samt revisjonsberetning av 17.04.20 fra 
Kommunerevisjonen Vest.  
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes 
informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 17.04.20, 
har kontrollutvalget ingen merknader til Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær  
 
      
Utskrift sendt elektronisk til: Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor  
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Hovedtrekkene i Årsmelding og regnskap 

finner du i rådmannens årsberetning på sidene 

1-6. 

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet var på 

kr 1.922.521 (overskudd).  

Revisor har godkjent regnskapet, og revisjons-

beretningen finner du på side 46. 

Alle regnskapsoppstillingene og notene finner 

du fra side 48 og utover i dokumentet.  

Enhetenes årsmelding finner du i kapittel 4.  

 

 

 

 

 

Audnedal og Lyngdal kommune slo seg 

sammen til en kommune fra 01.01.2020. i 

2019 har mye av arbeidet vært innrettet mot 

sammenslåingen. 

Her ser du kommunevåpenet til den nye 

kommunen. Den nye kommunen har valgt «Vi 

vil – vi våger» som slagord. 

Audnedal kommunestyre har også vedtatt en 

ekstraordinær investeringspakke på kr 117 

millioner som en forberedelse til 

sammenslåingen. Du kan se mer om 

investeringsregnskapet i regnskapsoversiktene 

på s 48 og utover og i note 12 s 65. 

 

 

 
 

 

 

Audnedal kommune sitt ene hovedmål er 

«Fremst på kvalitet og trivsel» - vi ønsker å 

levere best mulig tjenester til innbyggerne.  

I Kommunebarometeret for 2019, som bygger 

på nøkkeltall for 2018, ble vi kåret til den 

6.beste kommunen i Norge i forhold til en 

rekke nøkkeltall. Dette kan du lese mer om på 

side 11. 
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1. Årsberetning 
 

Dette kapittelet inneholder den pliktige årsberetningen etter Kommunelovens § 48. 
 
Dette er siste årsberetning for Audnedal kommune. Fra 01.01.2020 er Audnedal sammen med gamle 
Lyngdal blitt en ny kommune som heter Lyngdal kommune. 
 

Regnskapsresultatet for 2019 

Kommunen kan legge fram et årsregnskap for 2019 med et udisponert resultat (mindreforbruk) på kr 
1.922.521 i drift.  

Udisponert resultat skyldes i hovedsak redusert renteutgifter og økte skatteinntekter. Det har i tillegg 
vært god budsjettkontroll på enhetene og god styring av investeringsprosjektene. 

Rammeområdene gikk med et samlet overskudd på kr 0,6 mill. I tabellen under er positive beløp 
mindreforbruk og negative beløp merforbruk. Ubrukte midler er avsatt til fond i henhold til 
økonomireglementet pkt 3.1. Når det gjelder Audnedal barneskoler, Audnedal Helse, 
Teknisk/Næring, Stabsfunksjoner er fondsmidler brukt opp, og underskuddene dekkes av totalt 
overskudd for kommunen. Forklaringen på disse underskuddene fremgår i årsmelding under hvert 
rammeområde. 

 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det er investert ca kr 48,3 mill i anleggsmidler som i 
hovedsak er finansiert med bruk av lån på ca kr 24,2 mill, merverdiavgiftskompensasjon kr 7,5 mill,  
tilskudd på ca kr 5,4 mill og bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter ca kr 11,2 mill. Det er 
flere prosjekter som bevilgningen ikke har blitt brukt opp for i 2019, og det foreslås i regnskapssaken 
å overføre disse midlene til 2020.  

Kommunestyret har i sitt økonomireglement vedtatt måltall for kommunens økonomi. Oversikten 
viser resultatene i forhold til disse for de siste tre årene: 

Regnskap Rev.budsjett Resultat Kommentar

Ledelse og støttetjenester 4 467 000 4 467 000 0 Dekket kr 218.034 av eget fond

Fellesutgifter oppvekst 2 568 000 2 568 000 0 Dekket kr 146.243 av eget fond

Fellesutgifter HSO 66 282 244 000 177 718 Avsatt eget fond

Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 420 078 2 479 000 58 922 Avsatt eget fond

Stabsfunksjoner 17 696 807 17 087 000 -609 807 inngår i totalt overskudd

Teknisk/ Næring 11 753 647 11 486 000 -267 647 inngår i totalt overskudd

Audnedal Helse 10 174 222 10 097 000 -77 222 inngår i totalt overskudd

NAV Audnedal 1 660 710 1 751 000 90 290 Avsatt fond kvalifiseringsordningen

Barnevernet 1 343 417 2 352 000 1 008 583 Avsatt fond reserve barnevern

Audnedal omsorg 24 085 933 24 208 000 122 067 inngår i totalt overskudd

Audnedal Bo- og dagsenter 5 331 793 5 609 000 277 207 inngår i totalt overskudd

Audnedal  barneskoler 18 372 756 18 081 000 -291 756 inngår i totalt overskudd

Byremo ungdomsskole 9 376 240 9 537 000 160 760 inngår i totalt overskudd

Audnedal barnehager 13 851 000 13 851 000 0 Dekket kr 198.722 av egne fond

Sum 123 167 885 123 817 000 649 115
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*Regnskapene er justert for inntekter og utgifter til prosjekt «Nye Lyngdal», samt tilskudd til Åsveien. 
Disse tallene er holdt utenfor beregningene. 

Audnedal kommune fikk i 2019 er netto driftsresultat ca -5%. Dette skyldes at en del driftsutgifter er 

finansiert med fond i 2019. Dette gjelder blant annet finansiering av tre-deling av trinn ved 

ungdomsskolen, avdelingslederressurs ved omsorgssenteret og ikke gjennomført reduksjon for 

institusjonsbasert omsorg. Det er også påløpt en del ekstra utgifter som følge av 

kommunesammenslåingen. Dette gjelder blant annet økte kostander til IKT, avlønning av 

virksomhetsledere som begynte høsten 2019 mm. 

Som følge av økt bruk av disposisjonsfond, er også andelen frie driftsfond redusert, andel driftsfond 

utgjør nå ca 13% av driftsinntektene. Dette er likevel over måltallet på 10%. 

Lånegjelden har økt som følge av investeringsplanen frem mot ny kommune. Lånegjelden er nå over 

måltallet på 70%. For å beholde finansavkastningen så er økte investeringer som følge av 

kommunesammenslåingen finansiert med låneopptak og ikke bruk av kraftfondet.  

 

Finansforvaltning og avkastningen av kraftfondet 

Finansforvaltningen blir rapportert som egen sak til kommunestyret tre ganger i året. 
Finansforvaltningen omfatter kortsiktig likviditet, gjeldsportefølje, og langsiktig kapital som er 
kraftfond og verdireguleringsfond. 

Bokført netto avkastning av Kraftfondet var i 2019 kr 8,6 mill. Budsjettert beløp til drift var kr 5,5 mill. 
I henhold til finansreglementet skal merinntekt avsettes verdireguleringsfondet. Det ble derfor avsatt 
kr 3,1 mill til verdireguleringsfondet.  

Kraftfondet og verdireguleringsfond utgjorde kr 184,8 mill pr 31.12.2019. 
 
Når det gjelder kortsiktig likviditet utgjorde denne ca 70 mill per 31.12.2019.  
 
Lånegjelden utgjorde ca kr 181,3 mill per 31.12.2019, av dette utgjør lån til videre utlån ca kr 5,6 mill. 
Betalte avdrag i 2019 var kr 6,3 mill. I 2019 utgjør gjelden ca 90 % av brutto driftsinntekter (eksl 
startlån). Det er valgt låneopptak i stedet for bruk av Kraftfondet. Det er mulig å betale ned store 
deler av gjelden med Kraftfondet dersom kommunestyret ønsker det.  

 

Soliditet (gjeldsgrad)  

Gjeldsgraden viser at vi har noe mer gjeld enn egenkapital, og at den har steget fra 2018 til 2019. 
Dette skyldes økende låneopptak. Jo mindre gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen og jo bedre 
er evnen til å tåle tap. Pensjonsgjelden (forpliktelsen) utgjør ca kr 276 millioner og er økende. 
Ordinær gjeld utgjør ca kr 176 mill (eksl startlån).  

 

 

Måltall R 2017* R 2018* R 2019*

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 3,0 % 7,2 % -0,3 % -5,1 %

Frie driftsfond i % av driftsinntektene (eksl verdireguleringsfond) 10,0 % 20,1 % 18,1 % 12,9 %

Lånegjeld i % av driftsinntektene 70,0 % 60,4 % 67,8 % 89,9 %

Soliditet 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Gjeld/ egenkapital 1,20 1,22 1,37
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Likviditet 

Likviditeten er god. Dette skyldes at kommunen har en del fondsmidler til driftsformål som står som 
ubrukt per 31.12.2019. 

  

Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør 
være på over 2, dvs det bør være dobbelt så mye omløpsmidler som kortsiktig gjeld fordi noen 
omløpsmidler kan være mindre likvide. Nøkkeltallet viser at kommunen har god likviditet. 
Likviditeten har likevel blitt redusert i perioden som følge av økt fondsbruk. 
 

Utviklingen i brutto og netto driftsresultat: 
Audnedal kommune har i en årrekke hatt et negativ brutto driftsresultat (forskjellen mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter, vi har underskudd – blå søyle). Dette skyldes at vi har brukt 
finansinntekter til å finansiere driften. Vi ser at fra 2016 har vi et økende underskudd på drift. Dette 
skyldes at vi finansierer en større del av driftskostnadene med fond. Dette er ikke bærekraftig på sikt, 
og det betyr også at Audnedal kommunes andel av driftsnivået både er for høyt nå, og blir for høyt i 
den nye kommunen.  

Oversikt over brutto og netto driftsresultat siste fem år: 

Tall i millioner kroner 

 

Når det gjelder ordinær drift (brutto driftsresultat: driftsinntekter minus driftsutgifter), så har 
kommunen et underskudd på kr 22,7 millioner i 2019 (utgifter til «Nye Lyngdal» på kr 12,2 mill er 
ikke med i dette beløpet). Avskrivninger inngår her med ca 9,3 mill.  

Netto driftsresultatet (brutto driftsresultat korrigert for resultat av finanstransaksjoner) var ca 
negativt med ca kr 10 mill. Planlagt bruk av fond fører likevel til at det er et udisponert positivt 
resultat på kr 1,9 mill. 

  

Likviditetsgrad 1 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Omløpmidler/ kortsiktig gjeld 9,04 8,82 7,99
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Større avvik mellom budsjett og regnskap 

Det er noen budsjettavvik i Budsjettskjema 1A - drift. Det er noe avvik på «renteinntekter og utbytte» 
og «Gevinster finansielle instrumenter». Dette skyldes høyere finansavkastning enn budsjettert. Det 
er også budsjettavvik på «Bruk av bundne avsetninger». Dette skyldes at bruk av fond som 
finansierer utbetalingen av mottatte tilskudd til Åsveien ikke var budsjettert. Det er et større avvik på 
«Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)». Dette skyldes bl.a utbetalingen av tilskuddet til Åsveien. 

Når det gjelder budsjettskjema 2A – Investering er det flere større budsjettavvik. Dette er først og 
fremst knyttet til at merverdiavgiftskompensasjonen ikke er budsjettert. Dette vises både på 
investeringer i anleggsmidler og mottatt merverdiavgiftskompensasjon.  

Det er budsjettert med kr 12 mill i utlån av rentefrie næringslån. Det ble utbetalt lån på ca kr 1,1 mill. 
Det er derfor også mindre bruk av avsetninger siden dette skulle finansieres med bruk av Kraftfondet.  

Tiltak for å hindre budsjettavvik er jevnlig føring av interne budsjettendringer, samt at 
kommunestyret vedtar budsjettendringer ved hver tertial, i tillegg til ekstra sak i desember hvert år. 

Tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling 

I Audnedal kommune er godt over 80 % av de ansatte kvinner. Det er per i dag ingen mannlige 

ansatte i kommunens barnehager, og det er svært få menn innen omsorgssektoren. Ved rekruttering 

er det ønskelig med flere menn innenfor begge disse områdene.  

For kommunens ledelse er fordelingen som følger: Kommunestyret består av elleve menn og seks 

kvinner og i formannskapet sitter det tre menn og to kvinner. Ordføreren er kvinne. Ledergruppa 

består av tre menn og en kvinne, og i enhetsledergruppa er det tre menn og seks kvinner. 

Innen like yrker er det ikke lønnsforskjeller blant kvinner og menn. 

Kommunen har ikke utarbeidet egne retningslinjer som særskilt ivaretar likestilling, integrering og 

mangfold for ansatte i kommunen, men som arbeidsgiver er det et område vi ønsker å ha fokus på. I 

lønnspolitisk plan er en av målsettingene å ivareta likestilling. I de etiske retningslinjene er likestilling, 

mangfold og inkludering fremhold som viktige verdier i kommunen og det er sagt at disse skal være 

med i alle planer og retningslinjer der dette kan være relevant Gjennom å være en IA-bedrift har vi et 

godt samarbeid med NAV i forhold til både å legge til rette for ansatte som i perioder har spesielle 

behov og gjennom utprøving via NAV. Videre tilbyr kommunen praksisplasser til fremmedspråklige 

slik at de både lærer norsk og får arbeidspraksis.  

Alle nyere kommunale bygg er universelt utformet. Videre har kommunene arbeidet aktivt for å få en 

universell utforming av de kommunale friluftsområdene. 

Videre oppfølging foretas i ny kommune. 

Tiltak for å sikre en betryggende kontroll og en høy etisk standard 

Kommunelovens § 48 sier at årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som 

planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. 

• Overordnede rutiner: Rådmannen har utarbeidet en oversikt over overordnede rutiner for 

internkontroll som ligger arkivert og tilgjengelig på Compilo.  

• Etiske retningslinjer: Retningslinjene følges opp ved at de blir tatt opp på personalmøtene på 

den enkelte enhet og gått gjennom med den enkelte ansatte både i forbindelse med 
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medarbeidersamtaler og introduksjonssamtaler. Det er også gjennomgang på møter som 

rådmannen har med HTV/HVO og enhetsledersamling. 

• Saksbehandlingsrutiner er gjennomgått og oppdatert. Rutinene ligger i Compilo. Det 

rapporteres årlig til kommunestyret om oppfølging av kommunestyrevedtak. Pga tidspress er 

det ikke enda blitt rapportert for 2018 og 2019. 

• Compilo brukes om kvalitetssystem. Her skal bl.a. alle lover, rutiner og reglementer som 

gjelder være tilgjengelig for alle ansatte. Kvalitetslosen brukes også som system for 

avviksrapportering og varsling.   

• Det gjennomføres jevnlige enhetsledersamlinger. I 2018 og 2019 er disse felles med Lyngdal 

kommune.  

• Det fremlegges årlig kvalitetsmelding for oppvekstsektoren til kommunestyret. Rutinene og 

opplegget for behandling av kvalitetsmelding er gjennomgått og nye rutiner er innført i 2019. 

 

4 FOKUSOMRÅDER –                        

11 SATSINGSOMRÅDER 

Pågående og planlagte nye tiltak i 

handlingsplanperioden 

1. Friluftsliv og kultur  
• Friluftsliv 
• Ungdoms- og Kulturtilbud 

Kommunestyret har vedtatt å bruke kr 4,6 mill til friluftsliv 

og trivselstiltak for innbyggerne.  

Utbygging av nye bibliotek på Konsmo og Byremo 

Utbygging av Konsmoparken er ferdigstilt.  

Tilskudd til Musikkverkstedet og utdeling av kulturmidler. 

Nyutgivelse av bygdebøker under arbeid. 

2. Sentrumsutvikling og bosetting  
• Sentrumsutvikling 
• Boliger/ tomter 
• Rekruttering 

Oppkjøp av sentrumsarealer 

Prosjekt med forskjønning av Byremo sentrum 

Planlagt tomteområde i Byremo sentrum 

Sentrumstiltak Konsmo under utarbeidelse 

3. Næringsutvikling og 
infrastruktur  

• Arbeidsplasser/ Næringsliv 
• Kommunikasjon og 

infrastruktur 

Bidrag til Audnedal Næringsforum med kr 350.000.  

Utbygging av industriområdet på Byremo, og planer for 

videre utbygging på Helle. 

Utbygging av fiber i hele kommune er snart ferdigstilt. 

Opprustning av kommunale veier 

 

4. Kommunale tjenester  
• Tjenestetilbud og 

tjenestekvalitet 
• Arbeidsmiljø 
• Ledelseskvalitet 
• Kompetanseutvikling 

Utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen. 

Ombygging og opprustning i av begge barneskolene 

igangsatt. 

4 nye omsorgsboliger på Byremo ferdigstilt. 

Fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 

Kommunesammenslåing med Lyngdal – felles 

lederutviklingsprogram fullført. 

 
Videre oppfølging i forhold til å foreta betryggende kontroll og sikre en høy etisk standard foretas i ny 

kommune. 
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Fra 01.01.2020 har Audnedal kommune blitt en del av den nye kommunen Lyngdal sammen med 

gamle Lyngdal kommune. Arbeidet med sammenslåingen har tatt mye tid for kommunen de siste 

årene. 2019 har vært enda mer preget at det. Det har vært et krevende år der det har vært fullt fokus 

på arbeidet med å bygge den nye kommunen i tillegg til å opprettholde det gode tjenestetilbudet i 

kommunen. 

2019 har likevel vært et godt år med gode resultater for tjenesteområdene. Vi er stolte over de gode 

tjenestene kommunen klarer å levere og vi kan gå inn i den nye kommunen med vilje til å levere 

tjenester på samme gode nivå.  

 

Audnedal, 31.mars 2020 

 

Kjell Olav Hæåk 

Rådmann 
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2. Visjon, overordnet mål og satsingsområder 

 

Visjon:    ”Audnedal kommune – framover” 

Kommunen har vedtatt en overordnet visjon for kommuneplanperioden 2009-2020 i kommunestyret 

3.april 2008. Visjonen er en ”ledestjerne” i forhold til å minne oss på det som skal være vårt 

hovedfokus.  

Kommunen ønsker å ha fokus på framtida, samtidig som vi ønsker ei positiv utvikling som bringer 

kommunen framover. ”Audnedal – framover” symboliserer det vi ønsker å oppnå de neste årene: Å 

utvikle kommunen både kvalitativt og trivselsmessig de neste årene til et enda bedre sted å bo og 

jobbe.  

Følgende overordnede mål er vedtatt av kommunestyret: 

Overordnede mål:  ”Fremst på kvalitet og trivsel” 

    ”2020 i 2020” 

Ut fra disse overordnede målene har vi definert fire fokusområder: 

• Fremst på kvalitet i kommunale tjenester 

• Fremst på trivsel for kommunens innbyggere 

• Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for kommunens ansatte 

• Flere innbyggere i kommunen – 2020 i 2020 

 

Verdier og kulturbygging 

Audnedal kommunestyre vedtok 12.12.2013 etiske retningslinjer. Audnedal kommune legger vekt på 

at de som arbeider i kommunen skal bygge sitt arbeid på følgende verdier:  

  

 
Service 

Ansvar 

Glede 

SAGbladet er i kommunevåpenet vårt, og symboliserer en viktig del av Audnedals kulturarv og 

historie. Sagbladet er viktig også i dag, da vi har en betydelig tre-relatert industri. 

Alle folkevalgte og ansatte skal bidra til å bygge en sterk og god kultur der de etiske verdiene og 

retningslinjene står sterkt.  
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3. Nøkkeltall og statistikk 
 

Nøkkeltall og statistikk kan gi oss et viktig innblikk i situasjonen på en del områder i Audnedal.  

 

3.1. KOSTRA-tall 
 

KOSTRA-nøkkeltallene er en viktig informasjonskilde i forhold til ressursbruk og sammenligninger 

mellom kommunene. Det er presentert et utvalg i dette kapitlet. Ønsker du å lese mer kan du gå inn 

på www.ssb.no/kostra  

Kommunene er sortert i grupper med ganske like kommuner. Audnedal kommune er i 

kommunegruppe 5 som er små kommuner (under 5.000 innbyggere), med høye bundne kostnader 

per innbygger (lovpålagte oppgaver), og lave frie inntekter. Det er kun 15 kommuner i denne gruppa. 

Siden kommunesammenslåingen er gjennomført, er det ikke tatt med tall for kommunene rundt oss. 

Det er mer relevant å fokusere på tallene for Lyngdal i tillegg til snitt for sammenlignbare kommuner. 

Tallene for Lyngdal er ikke så sammenlignbare, siden Lyngdal er en del større enn Audnedal. Men i 

forhold til fremtidig ressursbruk så er det viktig å se hvordan Lyngdal kommer ut på de samme 

nøkkeltallene. Tabellene er basert på de foreløpige nøkkeltallene. Endelige blir offentliggjort 

15.06.2020. Landssnittet er uten Oslo. 

Når det gjelder økonomiske nøkkeltall - se årsberetningen side 4 og 5 under kapittel 1 i dette 

dokumentet. 

Grunnskole og barnehager: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Andel barn i barnehage ift antall 

innbyggere 1-5 år 

88,1 91,8 89,5 92,4 

Andel barnehagelærere ift 

grunnbemanning i barnehagene 

53,5 44,0 41,9 41,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 

korrigerte oppholdstimer i 

kommunale barnehager 

78,1 58,2 73,3 62,7 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 41,6 40,7 41,8 71,7 

Andel elever i grunnskolen(offentlig 

og privat)  som får spesialundervisning 

6,5 6,2 9,2 7,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-

10-trinn (anslag på lærertetthet) 

13,7 15,7 12,4 15,8 

 

Vi har en økende andel barn i barnehagene våre, og nærmer oss nå snittet for sammenlignbare 

kommune. Vi har en høy andel ansatte i barnehagene med pedagogisk utdanning, og dette er i tråd 
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med føringene på barnehageområdet fra Staten og kommunens satsing på kvalitet i barnehagene. Vi 

har høye kostander knyttet til pris på time i barnehagene. Dette skyldes flere forhold. En del av 

kostnadene er knyttet til fleksibilitet i forhold til oppholdstid, både når det gjelder hvilke dager man 

bruker og antall dager man kan søke på. Ellers fører høyt utdanningsnivå på ansatte til høyere 

driftskostnader, samt at det ikke er fulle avdelinger hver dag. 

Audnedal kommune er kjent for å ha gode resultater på nasjonale prøver på barneskolene. Når det 

gjelder grunnskolepoeng (summen av karakterene i 10 fag – 6 er best, 1 er svakest) som er for 

10.trinn har vi hatt resultater under landssnittet i en årrekke. De siste årene har snittet gått noe opp, 

og for 2019 er vi på snittet for sammenlignbare kommuner og landssnittet.  Dette er en god utvikling. 

Utover dette ser at vi gjennomsnittlig gruppestørrelse er noe høyere enn sammenlignbare 

kommuner, dette skyldes først og fremst at stor interkommunal ungdomsskole trekker opp snittet. 

Audnedal kommune oppfyller norm om lærertetthet. 

 

Barnevern- og sosialtjenesten: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten Oslo 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 

år til barnevernstjenesten 

2.433 8.136 8.631 8.387 

Andel barn med undersøkelse eller 

tiltak per årsverk i barnevernet 

11,7 23,6 18,7 19,2 

Barn med tiltak, ift antall innbyggere 0-

22 år 

2,2 5,0 4,5 3,8 

Antall sosialhjelpsmottakere i 2019 36 247   

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år 5 59   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 

som viktigste kilde til lovsopphold 

11 83   

Antall barn i familier som mottok 

sosialhjelp 

22 170   

 

Utgiftene til barnevern har hatt en nedgang over flere år, og er nå på et svært lavt nivå. Vi har også få 

barn med tiltak. Selv om det er positivt med lave utgifter er det viktig at de barna og de familiene 

som trenger hjelp får det. I en liten kommune vil det være variasjoner i behovet mellom årene, og 

det kan være riktig at få barn har tiltak nå. 

Når det gjelder sosialhjelp hadde Audnedal 36 mottakere i 2019. Dette er en nedgang på 4 fra året 

før. Barnefattigdom er svært negativt for de barna det berører, og reduserer deres fremtidige 

muligheter både i forhold til utdanning, jobb og helse. Det er 22 barn i familier der en eller begge 

forsørgere har mottatt sosialhjelp i 2019. Tiltak rundt disse barna vil være svært viktige. 
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Helse- og omsorgstjenester: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Utgifter til kommunale helse- og 

omsorgstjenester per innbygger i 

kroner 

37 245 32 952 43 098 28 741 

Avtalte fysioterapiårsverk per 10.000 

innbyggere 

13,2 9,4 12,1 9,7 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste per 10.000 

innbyggere 0-20 år 

58,1 46,5 52,3 44,1 

Avtalte legeårsverk per 10.000 

innbyggere 

12,6 14,2 16,3 11,4 

 

Oversikten viser at Audnedal kommune bruker mindre på pleie og omsorg enn sammenlignbare 

kommuner. Vi bruker likevel mer enn landssnittet og Lyngdal kommune som jo er naturlig siden vi er 

en liten kommune. Vi har god dekning med årsverk innen fysioterapi og helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste. Når det gjelder legetjenesten har vi noe mindre enn Lyngdal og sammenlignbare 

kommune, men høyere enn landssnittet.  

Kirke, kultur og barne- og ungdomstiltak: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Netto driftsutgifter til kultur per 

innbygger 

3 080 3 129 2 846 2 541 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4,4 9,7 2,9 4,6 

Omløpshastighet for bøker (antall) 0,7 1,2 0,3 0,8 

Andel medlemmer i Den Norske Kirke i 

prosent av antall innbyggere 

67,8 64,4 80,6 71,7 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn 

utenfor Den Norske Kirke 

13,2 19,3 6,9 11,2 

Brutto driftsutgifter til Kirkelig Fellesråd 

og kirkegårdene per innbygger 

1 313 767  1 242 657 

 

Audnedal kommune og Lyngdal kommune brukte i 2019 ganske likt per innbygger til kultur, og noe 

høyere enn landssnitt og sammenlignbare kommuner. Når det gjelder andel medlemmer av Den 

Norske Kirke så er vi under landssnittet og sammenlignbare kommune. I forhold til antall medlemmer 

i andre tros- og livssamfunn så har vi flere enn landssnittet og sammenlignbare kommuner. Dette er 

likt som Lyngdal kommune.  
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3.2. Kommunebarometeret 
 

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle landets kommuner, foretatt av Kommunal 

Rapport på basis av offentlig tilgjengelig data fra offisielle kilder.  Hensikten er å gi et lettfattelig bilde 

av hvordan den enkelte kommune presterer målt mot resten av Kommune-Norge: «…for å bidra til i 

en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon» (sitat Kommunal-Rapport). Tallene er blant annet hentet 

fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets 

kommunedatabase, og Norsk Kulturindeks fra Telemarksforskning. 

Det er mange kommuner som har slått seg sammen fra 01.01.2020 og det er i den forbindelse lagt 

ned et betydelig arbeid med å tilpasse Kommunebarometeret til dette, samtidig som anledning er 

benyttet til en oppgradering og forbedring. Tallene er Kommunebarometeret er derfor forsinket. 

20.mai 2020 ble det publisert foreløpige tall for seks sektorer. Det var også begrensinger og mangler i 

disse.  

Det er derfor valgt å presentere tallene for 2019 (basert på 2018).  

 

Audnedal har i alle årene rangeringen er gjort havnet blant de beste kommunene.  

Vi har et uttalt mål om å være «Fremst på kvalitet og trivsel» og jobber målrettet for å ha gode 

resultater. Da er det svært hyggelig at vi gjør det så godt i forhold til kommunene i landet. 

Beregningsmåten blir endret noe for hvert år, Kommunal Rapport jobber kontinuerlig med evaluering 

og forbedring av Kommunebarometeret. I oversikten under ser du hva tidligere plasseringer hadde 

vært dersom nøkkeltallene i 2019- versjonen også hadde blitt benyttet for de foregående årene: 

 

Oversikten viser at også ut fra nøkkeltallene som blir brukt i 2019-utgaven hadde vi vært blant de 

beste 6 over siste 4-årsperioden. Det er svært imponerende å oppnå så høye resultater over tid.  

 

Tallet for hvert år viser hvilken plass kommunen er rangert på i forhold til alle landets kommuner for 

hver sektor siste 9 år. I 2018 var det 422 kommuner i Norge. 
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Oversikten viser at Audnedal kommune jevnt over har gode resultater på de fleste områder. Vi 

kommer svært godt ut på de store tjenestene som vekter tungt i barometeret:  

• Pleie og omsorg (plass nr 10) 

• Grunnskole (plass nummer 74) 

• Barnehage (plass nr 46)  

 

Vi har også gode resultater på helse, sosial og økonomi.  

Grunnskole: Vi har mange gode nøkkeltall innen grunnskole, og er på plass 74 i landet. Vi er på plass 

nummer tre i landet når det gjelder andel elever som har fullført videregående skole innen 5 år 

(96%). Alle lærerne på barneskolene fyller kravene til å kunne undervise, men kun 43% av lærerne på 

barneskolene oppfyller kravene innen engelsk, norsk og matematikk – her er vi nesten dårlig i landet 

med plass nr 417.  Avgangskarakterene for 10.trinn trekker ned, men her har utviklingen vært positiv. 

I Kommunebarometeret for 2018 var vi på plass 416 når vi ser på snittet for de siste fire årene, mens 

vi nå er på plass 213. Vi har gode resultater på nasjonale prøver og trivselen blant elevene er god.  

Pleie og omsorg: Pleie og omsorg står for vår beste plassering i Kommunebarometeret og vi er 

rangert som 10.beste kommune i landet. Audnedal kommuner har høy andel med fagutdanning, kun 

enerom til beboerne og tar imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Vi ligger på plass 11 i 

landet i forhold til antall eldre som har trygghetsalarm. Vi ligger noe lavt på andelen av innbyggerne 

som har fått tildelt støttekontakt, omsorgslønn og BPA.  Våre svakeste plasseringer er i forhold til at 
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ikke alle vedtak om tildeling av hjemmetjenester settes i verk innen 14 dager fra vedtak og at 

gjennomsnittlig antall tildelte timer med hjemmesykepleie er lav.  

Barnevern: Vi er rangert på plass nr 134 i landet. Lister barnevern overtok 2.halvår 2018, og har 

rapportert nøkkeltallene for 2018. Ingen saker har over 3 måneders behandlingstid i 2018, og 

gjennomsnittet for siste 4 år er 90%. Det mangler historikk på en del data på dette området nå. I 

2018 hadde kun 78% av barna utarbeidet plan. Dette gir oss en plass på 320.plass i landet. Dette kan 

ha sammenheng med skifte av barnevernsorganisering. Noe lav ressursbruk til tidlig innsats trekker 

ned.  

Barnehage: Vi ligger på plass nr 46. Når det gjelder barnehage får vi god plassering som følge av høy 

kompetanse blant ansatte, vi oppfyller pedagognormen, høy andel av minoritetsspråklige som går i 

barnehagene og stort lekeareal per barn. Det trekker ned at vi har et høyt antall barn per årsverk, 

men dette skyldes at vi har en stor andel deltidsplasser. 87 % av barn i alderen 1-5 år går i barnehage 

mot landssnitt 90 %. 

Helse: Vi på plass nr 97 i landet i 2019. 100 % av fastlegelistene i Audnedal har ledig plasser, og dette 

gir oss plass nr 1 på dette området i kommunebarometeret. Vi mangler heller ikke leger til 

fastlegelistene, her er vi også rangert til nr 1 i landet. Vi ligger høyt på andel helsesøstre, jordmor og 

sykepleier med psykiatrisk videreutdanning. Vi ligger også høyt på ressurser til forebygging og lavt på 

antall sykehusinnleggelser i befolkningen. 96% av nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker. Når det 

gjelder nøkkeltall for vaksinasjoner er 95% av 2-åringene med i vaksinasjonsprogrammet, dette er 

som landssnittet og gir oss plass nr 135 i landet.  

Sosial: Vi på plass 79 i landet, og har vært blant de 100 beste i alle år i Kommunebarometeret. Vi har 

kort stønadslengde, og lavt antall sosialhjelpsmottakere. Vi har også gode ressurser til økonomisk 

rådgivning, her er vi på plass 56 i landet. 

Kultur: Vi er nr 194 i landet på basis av nøkkeltallene for 2018. Det er et lite område, og 

plasseringene har gått noe opp om det, slik sett er vi nok nå på et snitt for de siste årene. Vi ligger 

høyt på utlån på bibliotek og har høyere antall besøk i biblioteket og flere voksne lånene enn 

gjennomsnittskommunen. Vi bruker mye ressurser til idrett og idrettsanlegg. Det trekker ned med et 

lavt antall årsverk til kultursektoren, og at en lav andel av kulturutgiftene overføres frivillige lag og 

foreninger (6,3% mot landssnitt 14,5%).  

Økonomi: Vi er på plass 43, og har stort sett vært blant de 20% beste kommunene i hele perioden. 

Audnedal kommune har stort disposisjonsfond, høyere innskudd enn gjeld og dermed lavere risiko 

ved en renteoppgang. Dette trekker opp. Vi har dårlig resultat når det gjelder driftsunderskudd 

(brutto diftsresultat). Her er vi på plass 395 i landet. Dette er alarmerende dårlig, og dette må 

forbedres uavhengig av kommunesammenslåingen.  

Kostnadsnivå: Denne indikatoren viser hvor mye vi bruker per innbygger til tjenesten justert for 

utgiftsbehovet (om vi er en billig eller dyr kommune å drive). Tallene for 2018 viser at vi har et 

middels kostnadsnivå på de fleste tjenestene – vi er på plass 244 i landet. Administrasjon, 

kommunehelse og pleie og omsorg trekker ned, barnevern og grunnskole trekker opp.  

Miljø og ressurser: Området skal gi et bilde av hvordan kommunen forvalter miljø og ressurser. Her 

kommer kommunen svakt ut, og vi er rangert på plass 350 i landet.  Vi har høy andel biler per 

innbygger og produserer et høyt antall kilo søppel per innbygger. Men en høyere andel av avfallet 

blir levert til gjenvinning og biogassproduksjon en landssnittet. Vi ligger også lavt på utgifter til 
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«rekreasjon i tettsteder» samt at vi har et stort areal for offentlige bygg per innbygger. Dette fører 

også til at vi har høye strømutgifter per kommunal bruker. Når det gjelder CO₂ - utslipp er utslippet 

per innbygger lavere enn landssnittet.  

Saksbehandling: Vi er på plass 180 i kommunebarometeret. Det trekker opp at gebyr for oppføring 

av enebolig er lavt: kr 6.094 mot landssnitt kr 14.285. Vi ligger også høyt på andel tilsyn på byggesak 

– 15,8% mot landssnitt 9,6%. Vi har en lav andel dispensasjoner, og kort saksbehandlingstid.  

Vann og avløp: Vi er på plass 185 i kommunebarometeret. Vi ligger på 1.plass i forhold til 

vannkvalitet på kommunalt vann, og vi har ikke hatt brudd i vannleveransen. Vi har også mindre 

vannlekkasjer enn landssnittet. Renseanleggene oppfyller også alle rensekrav. Det trekker ned at vi 

har få som er tilknyttet vannverkene, har høye kommunale avgifter og at det er lav utskifting av 

ledningsnett, og at dette er gammelt. 

Dersom du vil lese mer om Kommunebarometeret, kan du gå inn på www.kommunal-rapport.no og 

søke på Kommunebarometeret. Rapport med endelig tall blir lagt ut i slutten av juni på kommunens 

hjemmeside. 

 

  

28

http://www.kommunal-rapport.no/


15 
 

4. Årsmelding fra resultatenhetene 
 

4.1. Stabsfunksjonene 
 

Audnedal kommune har fire stabsenheter. Det er stab for kultur, bibliotek, servicekontor og 

personal/ økonomi og IKT. I tillegg er Audnedal læringssenter og Flyktningetjenesten skilt ut fra 

enhetene. 

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  17 087 000 17 696 807 -609 807 

 

Kommentar til resultatet: 

• Underskuddet skyldes økte utgifter knyttet til overgangen til ny kommune. Det har vært 

ekstra ressurser knyttet til lønnsfunksjonen for å tilpasse grunnlagsdata i de to kommunen, 

ivareta historikk og overgang til nytt lønnsystem. 

• Det har også vært økte utgifter på IKT i forhold til utfasing av systemer og konvertering av 

data til ny kommune. 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 

 

4.1.1. Audnedal folkebibliotek 
 

 
Byremo 

Beskrivelse av enheten 

Bibliotekene i Audnedal kommune skal være en arena for 

kultur- og leselyst for innbyggere i alle aldre.  I tillegg 

skal det være en uavhengig møteplass og arena for 

offentlig samtale og debatt.  Bibliotekene skal ha som mål, 

innenfor gitte budsjettrammer, å tilby tjenester etter det behov som etterspørres av 

innbyggerne i kommunen. 

Nøkkelinformasjon  
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 2017 

(2017/2018) 

2018 

(2018/2019) 

2019 

(2019/2020) 

Antall årsverk  0,8 0,8 0,8 
0,9 fra okt. pga 

kommunesammenslåing 
og opplæring i nytt 
biblioteksystem i 
Lyngdal.  

Antall ansatte 1 1 1 

Nærvær    
    

 

Oppsummering av aktivitet 2019 

• Offisiell åpning av nytt bibliotek på Byremo i august.  

• Audnedal folkebibliotek ble kåret til «Årets Bok-til-alle bibliotek». 

• I 2018 fikk vi kr. 130.000,- i prosjektmidler fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet 

for å etablere et enkelt veiledningstilbud i digitale tjenester på biblioteket, Digihjelpen. 

Lyngdal bibliotek ble invitert med pga kommunesammenslåing og vi ville bli en kommune i 

2020.  Vi fikk utvidet prosjektperioden og fortsetter prosjektet i 2020. Digihjelpen inneholder 

fire dagers kurs i digitale tjenester med innleid kursholder.  Repetisjonskurs + nye kurs med 

samme tema på den andre bibliotekavdelingen.  Bibliotekansatte har også fått innføring i 

forkant av kursene. Det ble også holdt to kurs på Læringssenteret. 

• Elever fra Læringssenteret kommer hver mandag på dagtid, obligatorisk fremmøte.  Det er 

frivillige som lærer de norsk ved bla å spille spill, hjelpe med lekser og ellers bare prate. 

• Alle 3-åringene i kommunen får tilbud om å hente gratis bok på bibliotekene ifm Verdens 

bokdag. 

• Klargjøring av bokposer som blir utdelt på helsestasjonen ved 2- og 5- års kontrollene. 

• Besøk av forfatter Karin Moe Hennie for 4.-7. klasse på Byremo og Konsmo skole. 

• Besøk av den gamle Bokbussen som stoppet både på Konsmo og Byremo. Fint utsmykket 

buss som var åpen for publikum mens det var forestilling for elevene på skolen/biblioteket. 

• Klovnen Knut for barnehagene og 1. -3. klasse på Byremo og Konsmo. 

• Den Kulturelle Spaserstokken, et samarbeid med Kultur og Frivilligsentral:  

Jorunn Birkeland fortalte lokal historie om Fante Maria i biblioteket på Konsmo. 

Tur til Lyngdal Kulturhus – foredrag om Krigsseilerne + pizza. 

• Hege Rimestad spilte fele og sang gamle kjente sanger på norsk og irakisk. Dette var for 

elever på Læringssenteret, barneskolen og dagtilbudet på Frivilligsentralen. 

• Psykolog Hedvig Montgomery hadde foredrag på Byremo vgs med utgangpunkt i den nye 

boka «Foreldremagi».  Foreldre i barnehage/skole ble oppfordret til å møte. 

Deltatt på div. kurs og møter i regi av Fylkesbibliotekene i Agder. 
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Karin Moe Hennie   Hedvig Montgomery     Digihjelpen 

MÅHA samarbeidet (bibliotekene i Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal): 

MÅHA bibliotekene har samarbeidet om forfatterbesøkene og ellers andre arrangement i 

bibliotekene.  Vi har hatt felles facebook, hjemmeside og instagramkonto.   

 

Resultatoppnåelse 2019  

 
 
Område  

 
Byremo 

2018   

 
Konsmo 

2018  

2018 
Byremo og 

Konsmo 

 
Byremo 

2019 

 
Konsmo 

2019 

2019 
Byremo og 

Konsmo 

 
Utlån barn  

 
7071 

 
2366 

 
9437 

 
7326 

 
2775 

 
10101 

 
Utlån voksne  

 
2161 

 
1514 

 
3675 

 
2276 

 
2225 

 
4501 

 
Besøk barn  

 
3325 

 
650 

 
3975 

 
*2303 

 
843 

 
*3146 

 
Besøk voksne 

 
1312 

 
1116 

 
2428  

 
*1365 

 
1196 

 
*2561 

 

* Ang. besøkstallene: Det ble installert alarmporter med besøksteller på Byremo i september.  Her 

skilles det ikke mellom barn og voksen slik at det er antall besøk totalt som må sammenliknes med 

fjorårets tall. 

Antall besøkende Byremo inkl. tall fra besøksteller: 6193 

Antall besøkende Konsmo:    2093 

 

 

 

Område 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Endring 
2017-
2018 

Endring 
2018- 
2019 

 

Utlån totalt: 

 

 
15287 

 
13112 

 
14602 

 
-14,2% 

 
11,4% 

 

Besøk totalt: 

 

 
7649 

 
   6403 

 
8286 

 
-16,3% 

 
29,4% 

 

Lån av E-bøker 2017: 226 
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Lån av E-bøker 2018:   71 

Lån av E-bøker 2019: 128 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Økt tilfredshet ang. utvalg, 
ønsket resultat 5,0 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 4,4. Bøker 5,1 og 
tidsskrifter 5,0 

Økt tilfredshet 
åpningstider, ønsket 
resultat 5,0 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 4,3 

Økt tilfredshet service, 
ønsket resultat 5,8 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 5,6 

Økt utlån/besøk Statistikken Økning utlån 11,4% 
Økning besøk 29,4% 

Tiltak  Utført 
 

   
 

Obligatorisk norsk i praksis  
på Byremo bibliotek. 
Samarbeid med 
Læringssenter og 
Frivilligsentralen 

 Fast hver mandag i 2019 

Div. arrangement med 
Frivilligsentralen og Kultur i 
tillegg til de bibliotek som 
vi samarbeider med 

 For alle brukergrupper. 

Samarbeid med 
barnehagene 
 

 Det har ikke vært så mange 
besøk i år. 

Samarbeid med skolene.  Konsmo skole har lånt mer bøker 
da skolebiblioteket er lagt ned. 
Hjulpet til med å lage 
leseprosjekt og bokkasser på 
Byremo.  Alle klasser har fast 
bibliotektid. 
 

*Brukerundersøkelsen: Utlånstilbud/utvalg – Service 

Noen av måleindikatorene skisserer tilbud vi ikke har.  Derfor blir snittet lavere enn det som reelt viser det tilbudet vi har. 

Mye av tiden i 2019 har gått med til planlegging og innredning av det nye biblioteket på Byremo.  

Kassering, pakking og flytting.  Alle bøkene har fått en magnetbrikke og preget med en RFID leser for 

å kunne ta i bruk Meråpent og selvbetjent utlån. 
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4.2. Teknisk/ Næring 
 

Beskrivelse av enheten: 

Teknisk enhet har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, renhold, veier, vann-, avløp- 
og renovasjonsordningene til innbyggerne, næringsutvikling, landbruk, skogbruk, viltforvaltning, 
lokale kalkingsprosjekter, nullvisjonen og kalkingsprosjektet i Audna. Enheten utfører også betydelig 
arbeid innen oppmåling og byggesaksbehandling. Leder for enheten er prosjektleder på 
investeringsprosjektene.  

 

Nøkkelinformasjon 

 2017 2018  2019 

Antall årsverk  16,9 18 18 

Antall ansatte 25 26 26 

Nærvær 96,5% 93,9% 93,9% 

Antall km kommunale veier 60 60 60 

Ledige kommunale tomter 10 10 10 
 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

Driften har i 2019 vært tilnærmet normal på bygg. Drift av vei har også gått ganske normalt bortsett 

fra enkelte hendelser med mye nedbør over kort tid som gjør at det stadig må gjøres mindre 

utbedringer.   

Det har vært reduserte inntekter på oppmåling og byggesak. Dette skyldes i hovedsak mindre 

søknader inn til kommunen grunnet endring i regelverk som gjør at en del tiltak kan gjennomføres 

uten å søke. Det har også vært færre kartforretninger i 2019.  Grunnen er at avdelingens kapasitet 

har blitt redusert i forbindelse med kommunesammenslåing. En stor del av kompetansen på 

karttjenester er brukt på å tilrettelegge kartsystemene for kommunesammenslåing i 2020..  
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På VA området er det mindre inntekter enn forventet og større utgifter enn budsjettert.  

Utfordringene har vært mer slam fra renseanleggene. Det er en markert økning i slammengdene. Det 

har også vært problemer med vannforsyning i Åsen boligfelt og Lunden boligfelt som har medført 

utgifter utover budsjett.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  11 486 000 11 753 647 -267 647 

 

Kommentar til resultatet:  

• De fleste områder er i balanse.  

• Underskuddet er knyttet til området for selvkosttjenestene innen vann og avløp, inntektene 

er lavere enn budsjettert. 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 

 

 

Resultatoppnåelse 2019 

Mål for enheten Måleindikator Resultat 

Enheten skal ha trivsel og 

høyt nærvær på 

arbeidsplassen 

Nærvær og 

medarbeidersamtaler. 

Nærvær på 96,5 % sier tydelig at 

trivsel er bra. Trivselsgruppen på 

enheten gjør en god jobb. Det 

arrangeres turer og samlinger som 

bidrar til samhold og gode kollegiale 

relasjoner bygges.   

Øke bevisstheten på bruk 

av verneutstyr på jobb.   

 

Antall HMS avvik  Ingen avvik i perioden. Det arbeides 

jevnlig med bevisstgjøring ved bruk 

av verneutstyr.  

Enheten skal jobbe videre 

med tilrettelegging for 

boliger i 

Sentrumsområdene 

 

Arealplaner og prosjekter Tomteområde på Byremo er ferdig 

grovplanert.. Det arbeides med flere 

utbyggingsprosjekter: Lunden 

boligfelt, Boligfelt på Helle ved 

Stadion. Lindåsen. 

Bygningsprosjekt: Skoler. Bibliotek 

Omsorgssenter Veiprosjekt: 

utbedring kommunale veier. 

 Flom sikring Helle.  

Tiltak langs fylkesveiene.  

Flesteparten av disse vil bli 

gjennomført i 2020 

Industriområdene på 

Konsmo og Byremo skal 

videreutvikles.  

 

Fremdrift på Prosjektene  Trinn 2 på Byremo industriområde er 

ferdig. Arbeidene på Helle 

industriområde starter opp i juni.    
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4.3. Audnedal Helse 
 

 

 

Helsesenteret på Konsmo. Audnedal Helse omfatter en rekke tjenester rettet mot alle innbyggerne.  

2019 har vært preget av sammenslåingen med Lyngdal kommune. Avdeling helse er blitt delt 

opp i 2 virksomheter og denne oppdelingen som ble iverksatt fra 1. september 2019. Inn i 

virksomheten forebygging og livsmestring er psykiske helse, rus, psykolog, familiestøtte og 

helsestasjonen. Inn i virksomheten servicesenter helse og velferd er fysioterapeuten, 

ergoterapeuten, legetjenesten og fysioterapeutene på driftstilskudd. Fokuset inn i ny 

kommune har vært fornye, forbedre, forene, forenkle. 

Beskrivelse av enheten:  

Legetjeneste 

*En leger med privat praksis med kommunalt driftstilskudd. 

*En kommunalt ansatt lege i 100 % og 2 helsesekretærer i til sammen 80 % stilling. 

*Legevaktsamarbeid med Åseral kl. 15-23. Fra 1. mai 2015 er samarbeidet lagt til legevakta i 

Mandal.  

*Kommuneoverlege: det er et felles samarbeid med Åseral, Marnardal, Hægebostad og 

Audnedal. Kommunelegens oppgaver er all samfunnsmedisinsk aktivitet inkludert miljørettet 

helsevern, overordnet smittevernplanlegging og beredskap. Det er noe tilsynsarbeid og 

kvalitetsutvikling. 

*Tilsynslegeordning med Audnedal omsorgssenter, 21,3 %, en fast dag i uka. 

*Helsestasjons tjeneste: Legen er på helsestasjon for ungdom hvor det tilbys samtaler og 

veiledning. I tillegg er det 6 timer i uka hvor legen er på helsestasjonen og har oppfølging av 

barn opp til 6 år. 
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Psykisk helse  

Tilbyr samtaler og oppfølging for voksne som har utfordringer i forhold til egen psykisk helse, 

og samt hjelp til kontakt med resten av hjelpeapparatet. Fokus på egne ressurser og 

mestringsstrategier. Formålet er å bistå mennesker med psykiske utfordringer slik at de kan 

mestre hverdagen bedre og få bedre livskvalitet. Dette er et lavterskel tilbud. 

Helsestasjon  

Oppfølging av barn og unge fra 0-18 år. Formålet med tjenesten er å forbygge fysiske, 

psykiske og sosiale helseskader hos barn og unge, og fremme helse på alle områder. 

Ledende helsesøster har i samarbeid med jordmor hjemmebesøk til barselkvinnene innen 48 

timer fra hjemkomst.  

Jordmor  

Oppfølging av gravide, barselkvinner og det nyfødte barn. Vi har en 30 % jordmorstilling i 

kommunen som er lokalisert på helsestasjonen i Audnedal. Hjemmebesøkene til 

barselkvinnene blir gjort i samarbeid med ledende helsesøster siden dette skal uføres innen 

48 timer etter hjemkomst. 

Folkehelse  

Jobber med alt folkehelsearbeid i kommunen, og skal lage en folkehelseplan slik at 

kommunen får en oversikt over utfordringene. Dette er fra 01.08.18 i samarbeid med 

Lyngdal kommune. 

Fysioterapi   

Kommunen yter driftstilskudd tilsvarende 1,30 % avtale som er fordelt på tre personer. I 

tillegg har vi en fysioterapeut som utfører de kommunale oppgavene hvor forebygging er 

sentralt. 

Hjelpemiddelformidling  

Tjeneste for syn, hørsel og bevegelse. Tilbyr hjelp til søknader om hjelpemidler og oppfølging 

i forhold til dette. 

Familiestøtte     

Lavterskel tilbud til kommunens innbyggere som har små eller store utfordringer innad i 

familien. Skal forebygge psykiske og fysiske helseskader for hele familien. 35 % stilling er nå 

blitt fast, men den er for tiden ubesatt. 

Kostholdsveileder 

Kostholdsveiledning for kommunens innbyggere. 

Miljøarbeider i hjemmet 

Veiledning inn i hjemmet til bruker 

Frisklivskoordinator 

Fokus på frisklivsarbeid 

BPA 

Brukerstyrt personlig assistent for en bruker 

Psykolog for barn og unge 

Oppfølging av barn og unge fra 0-18 år. Formålet med tjenesten er å forbygge fysiske, 

psykiske og sosiale helseskader hos barn og unge, og fremme helse på alle områder. 

Interkommunalt samarbeid hvor Audnedal kommune har en 20 % stilling. Lindesnes 

kommune har arbeidsgiveransvaret. 
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Nøkkelinformasjon  

 2017 2018 2019 

Antall ansatte 14 ansatte 

I tillegg:2 leger 

3 fysioterapeuter 

14 ansatte 

I tillegg: 2 lege 

3 fysioterapeuter 

  

14 ansatte 

I tillegg: 2 lege 

3 fysioterapeuter 

 

Antall brukere 

hjemmetjenesten 

Psykisk helse/rus og 

avlastning barn og 

unge: 31 

Familiestøtte: 64 

familier i hele 

perioden 

Psykisk helse/rus og 

avlastning barn og 

unge: 41 

Familiestøtte: 71 

familier i hele 

perioden 

Psykisk helse/rus: 41 

Familiestøtte: 

ubesatt i 2019 

Ledelse  0,5 0,5 0,5 

Nærvær 92,4% 94,8 % 98,03 % 

 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• Vi har fokus på samhandlingsreformens intensjoner, som blant annet vektlegger forebygging 

framfor reparasjon. 

• God folkehelse gjennomsyrer alt vi gjør. 

• Vi har hatt opplæring av mange ansatte i COS kurs. Cos kurs er trygghetssirkelen som har 

fokus på å møte barna på følelsene deres, og ikke på atferden. 

• Vi har hatt opplæring i tilbakemeldingsverktøyet «FIT» i psykisk helse og rus. 

• Vi har hatt cos kurs for foreldre i kommunen.  

• Mestringsgruppe på ungdomsskolen hvor fokuset er å kunne mestre hverdagen og 

jentegruppe i 8. klasse. 
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• «Zippis venner» (fokus på følelser og vennskap) i 3. klasse og regnbueprosjektet (fokus på 

sosiale ferdigheter) 

• Vi har hatt 4-års kontrollene i barnehagene hvor det har vært et samarbeid mellom 

helsesøster, fysioterapeut og pedagog i barnehagen. 

• Fysioterapeut har hatt 2 måneder med 1 gymtime i 1. klasse, undervisning i 8. klasse, 

aktivitet på resept hverdagsrehabilitering, oppfølging av barn på helsestasjonen, oppfølging 

av brukere på institusjon og i hjemmesykepleien og forebyggende gruppetrening på 

omsorgssenteret 2 ganger pr uke. 

• Foreldreforberedende kurs hvor både jordmor, helsesøster og fysioterapeut bidrar. 

• Barselgruppe for alle som fikk barn i 2019. 

• Kjærlighet og grenser kurs for foreldre og barn i 8. klasse i samarbeid med ungdomsskolen. 

• Fagdag på ungdomsskolen med temaet rus og trafikksikkerhet. 

• Markering av verdensdagen for psykisk helse hvor temaet var «Gi tid». 

• Informasjon på skolene ang rusbruk. 

• Informasjon og opplæring på voksenopplæringen fra helsesøster, fysioterapeut, rus og 

psykisk helse. 

• Flere ansatte har tatt videreutdanning dette året. 

• Helse avdeling helse har deltatt på undervisning og opplæring fra RVTS sammen med 

skolene, barnehagene og voksenopplæring. 

• Ansatte innen psykisk helse og rus har fått opplæring i 12-trinnsmodellen. 

• Det har vært fokus på å få samkjørt tilbudene i frisklivssentralen i Audnedal og Lyngdal.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  4 229 000 4 513 006 -328 026 

 

 

Kommentar til resultatet: 

Vi gikk i minus fordi: 

• kommunal fastlegeordning ble dyrere enn forventet  

• det var økte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring. 

• vi hadde merforbruk på strøm, fyringsolje og kommunale utgifter 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 
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Resultatoppnåelse 2019  

Hovedmålsettingen innen helse er god folkehelse og alt vi gjør skal ha fokus på dette målet. 

De tre hovedsatsningene (mål) i 2019 var:  

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

1.Hindre overvekt og fedme 
blant barn og unge 

• Veiing og måling i 3. og 8. 
klasse 

• Folkehelseprofilen 
 

• Dette er et komplisert 
område og må sees 
på over tid og i flere 
sammenhenger. 

2.Gi barn og unge metoder for å 
håndtere vonde følelser 

• Ungdata undersøkelsen 

• Elevundersøkelsene på 
skolene 

• Færre «drop out» av 
videregående skole 

• Ungdata 2016 viser at 
det fortsatt er noen 
barn som strever med 
sin psykiske helse og 
vi må fortsette å 
arbeide med dette. 
Det blir ny Ungdata 
undersøkelse våren 
2019. 

• Elevundersøkelsene 
viser at barna har det 
bra. 

• Færre «drop out» må 
sees over tid. 

3.Beholde det gode 
arbeidsmiljøet/mestringsmiljøet 
på enheten 

• Medarbeiderundersøkelse 

• Medarbeidersamtale 

• Vernerunde 

• Arbeidsmiljøet er fast 
tema på personalmøtene 

• Undersøkelsen viser 
at de ansatte trives 
og ønsker å arbeide 
videre i enheten. 

• I 
medarbeidersamtalen 
er det fokus på 
arbeidsmiljø og 
kompetanse 

• I stillingene har vi 
relevant 
fagkompetanse 
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4.4. NAV Audnedal 
 

Beskrivelse av enheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det lokale NAV-kontoret er et samarbeid 
mellom kommune og stat innenfor arbeids- og 
velferdstjenestene (NAV-reformen).  
Fra og med 01.01.19 har NAV Audnedal 
inngått avtale om felles leder med NAV 
Lyngdal og NAV Hægebostad for 2019. Fra 
2020 skal Audnedal og Lyngdal bli én 
kommune. Samtidig inngår kommunene i 
Lister i et vertskommune-samarbeid med 
Kvinesdal kommune. 

 

Nøkkelinformasjon 

 2017  2018  2019  

Antall årsverk  0,8 0,8 1,3 

Antall ansatte 1 1 2 

 

Vi har hatt en ansatt som har hatt ansvaret for økonomisk sosialhjelp i 80 % stilling. I tillegg har vi i 

perioder i 2019 hatt en 50 % stilling til flyktningefeltet og Husbankordningen. Pr. 01.01.20 er det 1,6 

stillinger fra tidligere Audnedal som inngår i NAV Lister. Disse ressursene skal dekke 

sosialkontortjenesten samt programrådgiveroppgaver etter introduksjonsloven i flyktningetjenesten.  

Oppsummering av aktivitet 2019: 

2019 har vært et år med mange endringer for NAV Audnedal. De som var ansatt ved kontoret har 

sluttet hos oss og utskiftning i personal har vært en ekstra utfordring i disse 

kommunesammenslåingstider, i tillegg til at NAV har inngått vertskommuneavtale med Kvinesdal. Vi 

startet året med mange restanser og etterslep, og har brukt 2019 på å komme a jour og bli kjent med 

innbyggere og arbeidsgivere i kommunen.    

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  1.751.000 1.660.710 90.290 

 

Kommentar til resultatet:  

• NAV gikk med et lite overskudd og er i balanse økonomisk  
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Resultatoppnåelse 2019  

NAV-kontoret har brukt 2019 på å komme a jour etter høyt og langvarig sykefravær i 2018. I tillegg 

har kontoret jobbet mye med forberedelsene til ny kommune og til vertskommunesamarbeidet i 

NAV Lister. Vi har ikke hatt sykefravær av betydning i 2019, og i tillegg har samtlige ansatte i NAV 

Lyngdal har bistått kontoret. Vi har derfor gått inn i 2020 med god kontroll på oppgavene våre.  

 

 

4.5. Audnedal omsorg 

 

 
 

Beskrivelse av enheten:  

Audnedal omsorgssenter driver sykehjemsdrift med 8 plasser på skjermet avdeling, 10 

langtidsplasser, 4 korttidsplasser og 1 plass spesielt beregnet på lindrende behandling. 

Hjemmetjenestene i Audnedal er også fra 2017 administrert herfra. Vi jobber på tvers av avdelingene 

og bistår hverandre. 

Vi skal være klare for å ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset kontinuerlig, både til 

hjemmesykepleien og til korttidsavdelingen. Vi arbeider for å yte et godt faglig tilbud både til 

hjemmeboende, korttids- og langtidsbeboerne. 

Fra april 2017 ble det opprettet hverdagsrehabiliterings team tilknyttet enheten. De jobber med 

rehabilitering/hverdagsmestring hjemme hos brukerne. Dette avlaster både hjemmesykepleien og 

sykehjemmet. 

I januar 2019 ble 4 nye omsorgsboliger innflyttet, disse ligger nær omsorgssenteret, forbundet med 

en tube. Dette vil kunne være med på å vri tjenestene våre enda mer mot hjemmebasert omsorg, det 

er et godt alternativ til sykehjemsplass. 

Ellers har 2019 vært preget av mye møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåing med 

Lyngdal. 

Vi ønsker å være en åpen institusjon som har et godt samarbeid med lag og foreninger 
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Nøkkelinformasjon  

 2016 

(2016/2017) 

2017 

(2017/2018) 

2018 

(2018/2019) 

2019 

Antall årsverk hjemmetjenesten inkl. 
administrasjon, hverdagsrehabilitering  

6.75 fra 
1.4.17 

6,75 9,82 10,87 

Antall årsverk sykehjem inkl. 
administrasjon, vaskeri, kjøkken 

23,63 23,63 21,26 21,26 

Årsverk hjemmehjelp 1,14 1,14 1,22 1,22 

     

Årsverk 
demenskordinator/saksbehandling 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Antall ansatte 59 59 59 59 

Nærvær 88,2   92,13 % 

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  24.085.933 24.208.000 -122 06  

 

Kommentar til resultatet:  

Vi brukte ekstra ressurser på lønn i 2019 pga. ressurskrevende brukere. Vi hadde også ekstra utgifter 

på lønn i forbindelse med møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåing. I tillegg hadde 

vi mindre inntekter på omsorgsboliger siden det ikke har vært fullt belegg gjennom hele året. Vi fikk 

tilført ekstra ressurser høsten 2019 pga. resurskrevende brukere og unngikk dermed underskudd. 

Overskuddet inngår i totalt overskudd for kommunen. 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• 2019 har vært et travelt år ift. pasientbelegg, både i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. I 

tillegg har sammenslåingsprosessen med Lyngdal tatt mye tid. Møtevirksomheten har vært stor. 

Dette berører hele enheten da teamlederne, tillitsvalgte og verneombud også må møte på møter 

i forskjellige sammenhenger. Det har derfor vært vanskelig å dekke inn med sykepleiere i alle 

vaktene som blir ledige. 

• Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens har også hatt fullt belegg. Dette er blitt et 

veldig populært tilbud og gjør at innbyggerne kan bo lengre hjemme. I høst flyttet 

dagaktivitetstilbudet over fra sykehjemmet til stua ved de nye omsorgsboligene. Dette for å frigi 

plass til sykkelgruppa.  

• Mestringsteamet jobber bra inn mot hjemmeboende som trenger hjelp til å komme seg etter for 

eksempel en operasjon e.l. De jobber med hverdagsrehabilitering og livsmestring for å holde 

innbyggerne lengst mulig i eget liv. Treningen foregår fortrinnsvis i brukerens eget hjem. Teamet 

er tverrfaglig sammensatt av vernepleier, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. 
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• Dette året har også Anne Karin Birkeland jobbet i 50 % stilling med prosjekt «videreføring av 

hverdagsrehabiliteringsmodellen». Dette prosjektet fikk vi midler til via fylkesmannen. Prosjektet 

startet i 2018, ble avsluttet i august 2019.  

• Ellers har vi hatt fokus på at beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene skal trives hos oss. 

Vi ønsker å gi de innhold i hverdagen. Vi har derfor fokus på aktiviteter/aktivisering. Vi er veldig 

glad for å ha et godt samarbeid med frivillgsentralen, helselaget, Byremo videregående skole mfl. 

Den frivillige innsatsen er veldig viktig for oss. 

• I 2018 kjøpte vi inn motitec sykler før jul. Disse har blitt flittig brukt av beboerne i hele 2019. I 

høst deltok vi i sykkel VM. Det var svært populært, mange av beboerne bidro med timevis med 

sykling den måneden sykkel VM pågikk. Grindheim helselag har innvilget et tilskudd på 7000 kr i 

tre år framover som tilskudd til årlig lisens. Både Grindheim helselag og Grindheim 

bygdekvinnelag bidro også med midler til innkjøp av syklene i 2018. 

• Vi har ellers hatt fokus på aktivisering og hatt tur til dyreparken i Spangereid, sommerfest, 

julefest ol. Dette har vært samarbeid med Byremo videregående skole, frivilligsentralen oa.  Hver 

lørdag er det lørdagsfest med god mat og besøk av frivillige. Frivillige har også bidratt med faste 

kjøreturer med beboerne hver torsdag, så lenge vær og kjøreforhold gjorde det mulig. I tillegg 

har det vært spontane tilstelninger arrangert av personalet. Vi arrangerer også åpen dag en gang 

i måneden. Her kan alle som ønsker få kjøpt middag, konsert med forskjellige artister etter 

middag.   

• Det er også planlagt utbygging av kjøkken, kontor og lager. Dette har stoppet opp litt i 

forbindelse med kommunesammenslåing  

 

Resultatoppnåelse 2019  

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

C2: Delmål: Alle fast 
ansatte som jobber på 
skjerma avdeling skal ha 
en formell kompetanse 
innen demens.  
Alle pårørende skal ha 
fått tilbud om 
veiledning/undervisning 
ift. demens 

Kompetanseplan for alle ansatte  -De fleste av de ansatte på 
skjerma avdeling har nå 
gjennomført 
demensomsorgens ABC. 
-Pårørendeskole ble 
gjennomført høsten 2019. 

C3: Delmål  
Ansatte skal kunne gi 
et relevant 
rehabiliteringstilbud til 
brukere på hele 
enheten både på 
sykehjemmet og 
hjemme i form av 
hverdagsrehabilitering  

 
 

-Videreføring av mestringsteamet 
- Nytt prosjekt innen 
videreutvikling av 
hverdagsrehabiliteringsmodellen 
med avslutning høsten 
2019..Dette er finansiert via 
midler fra helsedirektoratet. 
-fagdag 

-Måleskjema-
hverdagsrehabilitering 
Fagdag gjennomført høsten 
2019. 
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Opprettholde 
funksjonsnivået til 
innbyggerne slik at de kan 
bo hjemme lengst mulig.  
Omlegging til mer 
hjemmebasert omsorg. 

Alltid ledige kortidsrom på 
omsorgssenteret 
Nye omsorgsboliger innflyttet 
januar 2019 

Ikke behov for å leie plasser 
i nabo kommunene i 2019. 

 

 

4.6. Audnedal Bo- og dagsenter 
 

 

 

Beskrivelse av enheten:  
 
Audnedal bo- og dagsenter yter tjenester til brukere med sammensatte behov, og har som mål å gi et 

godt faglig tilbud både innen pleie- og omsorgsarbeidet og miljøarbeidet. Pleie- og omsorgsarbeidet 

retter seg mot hele mennesket, både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Enheten har særlig 

fokus på å vedlikeholde brukerens ulike funksjoner. Miljøarbeidet skal sørge for at det etableres god 

kontakt og tillit mellom bruker, pårørende og øvrige omgivelser, og skal legge til rette for gode 

opplevelser og aktiviteter tilpasset den enkelte. 

Audnedal bo- og dagsenter består av en boenhet, Dagsenter og Avlastning m/bo-trening. Boenheten 

består av leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemminger, og har 

bemanning hele døgnet. Dagsenteret har aktiviteter som er lagt til rette for brukergruppa. Det er 

også et eget sanserom hvor brukerne kan stimulere både hørsel, syn og følelser.  
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Dagsenteret er åpent fire dager i uka fra kl.09.00 – 14.00. Avlastning m/bo-trening er hver fjerde 

helg, to hverdager hver uke og i skoleferiene. Enheten har også koordinatoransvar for flere som ikke 

bor i leilighetene.  

 

 

Nøkkelinformasjon  

Audnedal bo og dagsenter består av en boenhet, avlastning og et dagsenter. Boenheten består av 

fem leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemminger, og er bemannet 

hele døgnet. 

 2017  2018  2019  

Antall årsverk  11,75 11,42 10,22 

Antall ansatte 22 20(2 vakant) 16(2 vakant) 

Nærvær 94,3 % 92,2% 95,4 % 

Antall brukere av dagsenteret 4 3 3 

Antall brukere på avlastning 1 1 1 frem til nov 

2019 
Antall beboere 3 2 2, (3 fra 

nov.2019) 
• Årsaken til nedgang av årsverk fra 11,42 til 10,22 er at man hadde en nedgang i brukere og dermed organiserte 

bemanning på en annen måte. Samtidig er det ett avvik fra årsverk i grunnturnus og årsverk i driftsturnus (faktisk 

behov) grunnet behov for en hjelper på «topp» (tidligere løst ved hjelp av hjemmesykepleie). I oktober 2019 økte 

beboere med 1 person. 

Oppsummering av aktivitet 2019 

• Har hatt 2 lærlinger i 2019, hvor den ene blant annet på eget initiativ lagde til en kjøkkenhage som 

brukere hadde stor glede av. 

• 3 ansatte fullførte velferdsteknologiens ABC 

• Grillfest etter siste personalmøte for sommeren 

• Bli-kjent arrangement sammen med habilitering i Lyngdal kommune 

• Brannøvelse med fokus på slukking 

• Flere ansatte har også bidratt i arbeidsgrupper eller lignende i forbindelse med sammenslåing mellom 

Audnedal og Lyngdal kommune.  

• Generelt ett noe lavere aktivitetsnivå i 2019, da fokuset naturlig nok har vært sammenslåingsprosess.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  5 609 000 5 331 793 277 207 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten har et overskudd på kr 277.000 som inngår i totalt overskudd for enheten. 
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Resultatoppnåelse 2019  

 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Alle ansatte skal føle seg 
trygge, ivaretatt og 
inkludert og ha lyst til å gå 
på jobb hver dag 

1. faste møter månedlig med 
ledelse, tillitsvalgte og 
verneombud 

2. Ansatte skal bli sett og føle 
seg ivaretatt av ledelse 

3. arbeidsmiljø fast tema på 
personalmøtene 

4. hjelpe hverandre i det daglige 
 
invitere sykemeldte til lunsj, 
o.l på jobb av og til 

1. med unntak av en 
periode hvor det ble 
vurdert som ikke behov 
er dette gjennomført 

 
Ellers er arbeidsmiljø 
indirekte ett tema, viser 
også til nedgang i 
sykefravær som ett mulig 
resultat av målsettingene.  

Alle ansatte skal føle 
tilhørighet til enheten og 
kollegaer og ønske å delta 
på sosiale aktiviteter 
utenom arbeidstid 

1. trivselsgruppa utarbeider 
trivselsplan årlig 

Trivselsgruppa har hatt ansvar 
for blant annet grillfest, 
bowlingtur og julebord. 
 
Ellers opplever ledelse at det er 
ett godt sosialt samhold i 
avdelingen 

Ansatte skal opprettholde 
sin fysiske og psykiske 
helse i hele sitt 
yrkesaktive liv 

1. kurs (rullerende hver 3 år): 
forflytningskurs/evakuering/l-
hjelp 

2. God standard og opplæring 
på hjelpemiddel/utstyr 

3. tverrfaglig samarbeid på 
enheten 
 
prosedyre for oppfølging av 
ansatte ved utfordrende 
situasjoner/bortgang av 
brukere 

1. kurs ifht. Brannvern er 
utført, med fokus på 
slukking. 

2. dette foreligger det 
prosedyrer på, og 
evalueres kontinuerlig 

3. Det tilstrebes å 
opprettholde godt 
tverrfaglig samarbeid 
 

Ikke utarbeidet nye prosedyrer, 
men dette foreligger.  

Enheten skal ha ett faglig 
oppdatert miljø 

1. kompetanseplan 
2. kurs om epilepsi, HOL kap 9, 

målrettet miljøarbeid samt 
(aktuelle) diagnose relaterte 
kurs 

internundervisning i fag, samt 
kommunale datasystemer/verktøy vi 
daglig jobber med for å sikre en felles 
forståelse og bruk av disse 

Vi har en rullerende 
kompetanseplan felles for helse.  
Deltagelse på fylkesmannens 
fagkonferanse hvor diverse 
fagtema har vært tatt opp.  
 
Ellers diverse kurs vedr. 
diagnosespesifikke tema 
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4.7. Grunnskolene i Audnedal 

4.7.1. Byremo barneskule 
 

 

 

Beskrivelse av enheten  

S  SKOG og natur Byremo barneskole har skogen og marka som nærmeste nabo. 

Uteskolen er i denne sammenheng en stor bidragsyter. Alle trinn er mye ute hele 

året. Det bidrar til trivsel og god folkehelse. 

K KUNNSKAP Byremo barneskole har som mål at elevene skal få gode læringsresultater. 

Gjennom tilpasset undervisning og variasjon i arbeidsmetoder forsøker vi å legge til 

rette for at elevene skal få tilegne seg den kunnskap de trenger for å møte framtidas 

samfunn og arbeidsliv.  

O OMSORG På Byremo barneskole skal elevene kjenne seg trygge. Vi har nulltoleranse 

for mobbing og arbeider aktivt for at den enkelte skal kjenne seg verdsatt og 

inkludert. Vi vil at alle skal vise omsorg og ta hensyn til hverandre.  

L LÆRINGSMILJØ På Byremo barneskole jobber vi aktivt for å skape et godt 

læringsmiljø. Trivsel har stor betydning for elevenes utvikling både sosialt og faglig.  

E ENESTÅENDE På Byremo barneskole vil vi at alle elever skal bli sett og satt pris på. 

Hvert menneske er et enestående individ, med ulike egenskaper og kvaliteter.  Det 

mestrende menneske settes høyt.  

 

Byremo barneskole er fådelt hvor noen timer er sammenslått. Den ligger på Byremo i nær 

tilknytning til Byremo ungdomsskole. Skolen ble bygd ferdig i 1956. Folkebiblioteket er nytt 

2019 og gir fantastiske læringsoppplevelser med nært og godt samarbeid. FO er en integrert 

del av skolen.  

Nøkkelinformasjon 
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 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  8,6 9,4 9,3 (reduseres våren -20 

med 1,2 årsverk) 

Antall ansatte 17 16 16 

Nærvær  91,81 97,67 

Antall barn og plasser sfo 10 7 8 

Antall elever 78 75 65 

Antall rammetimer skole med 

assistent og lærer.  

252 255 254 

 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

*Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, engelsk og IKT. Satset stort på å 

få etablert læringsbrett for alle elever. Fond oppspart over mange år har gitt skolen mulighet 

til innkjøp og kursing av læringsbrett som del av et viktig pedagogisk verktøy.  

Ekstra ressurs på 20% for å hjelpe barn fra andre land har vært godt benyttet og integrert i 

undervisningen høsten 19.   

*Tydelig ledelse 

Utvikling av foreldremøter for alle trinn med ulike tema vil fortsette. Samarbeidet med 

Foreldrearbeidsutvalg og samarbeidsutvalget er svært godt og dette gir gode synergieffekter 

på høy trivsel og høyt læringstrykk i skolen vår. Dette vises blant annet gjennom ulike 

nasjonale undersøkelser. 

*Læringsmiljø/sosiale ferdigheter 

Videreutvikle programmene som vi har i dag. Involvering av helsesykepleier, 

kommunepsykolog og ppt i større grad når det er utfordringer med læringsmiljø.  

Stort arbeid med system og struktur rundt elevens skolemijø er gjort og Rogaland Revisjon 

bekrefter at det gjøres et godt og rett arbeid på dette området.  

 

Enhetens fokusområder opsummert; 

A: Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for kommunens ansatte 

B: Grunnleggende ferdigheter 
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C: Læringsmiljø 

D: Tydelig ledelse 

E: Folkehelse 

  

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  8 305 000 9 204 562 -899 562 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten har gått med underskudd i 2019 og har ikke igjen fondsmidler slik at 

underskuddet har redusert kommunens totale overskudd. 

 

Kommentar til resultatet:  

Lønn i januar til mars var 250.000,- over budsjett. Krevende arbeidssituasjon. Fra april var 

det igjen balanse på lønnsbudsjett uten overforbruk og løsninger på situasjonen var på plass. 

Tett oppfølging fra økonomikontoret og god kontroll med gode oppfølgingstiltak. I desember 

ble det en del avspasering og vikaroppgjør pga. kommunesammenslåing.  

Fondsmidler pr 1.1.2019 var på 615 364. Det var beregnet å bruke 500 000 av fondet til 

læringsbrett og utehytte for uteskolen. Disse prosjektene fullført, og er som tenkt dekket inn 

av fondet. Enheten har for 2019 et merforbruk på drift på kr. 284 198,- etter at alle 

fondsmidler er benyttet. 

Det har også vært investeringsprosjekter ved skolen i 2019: 

- Kommunestyret bevilget 500.000,- for utbedring av uteområdet. Spillemidler ble 
godkjent i prosjektene tilsvarende 600.000,- med en total ramme på ca 1.100 mill. 
Lekeapparat og uteområdet ferdigstilles i 2020 hvis alt går etter planen.  

- Skolebygget fra 1956 skal få kraftig renovering. Elever flyttet ut av skolen desember 
2019.  Elever er nå plassert på Læringssenter og klasserom på biblioteket.  

 

Kort oppsummering og helhetsvurdering 

Skolen arbeider mye med det psykososiale og det er ressurskrevende både menneskelig, 

økonomisk og faglig. Det har vært utfordrende prosesser i kommunen som påvirker skolen.  

I desember flyttet elever og ansatte ut av skolebygget slik at byggeprosess kunne starte. 

Noen er på bibliotek, nye klasserom og på læringssenteret.  

Vi ser veldig fram til å komme tilbake til skolen i nye og flotte lokaler.  
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4.7.2. Konsmo skole 
 

Beskrivelse av enheten:  

Konsmo skole har 104 elever fordelt på 1.-7.trinn. Det tilbys leksehjelp for alle elever på skolen. 

Skolen har 11 måneders SFO-tilbud for 1.-4.klasse, i år fordelt på 4 dager i uken. Ved avslutningen av 

høstsemesteret gikk det 5 barn på SFO. 

Dette skoleåret har vi måtte gjøre et møterom om til musikkrom. Det har gjort at vi per nå ikke har 

noe ordentlig møterom. Planer om utbygging og planlegging av «nytt» skoleområde, skaper derfor 

entusiasme og kreativitet på skolen ☺ 

 

Nøkkelinformasjon 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  13,55 11,2 10,3 

Antall ansatte 20 19 19 

Nærvær 87,1%   

Antall elever 97 100 104 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• Satsing på arbeid med inkluderende og tilpasset undervisning.  

• Men i RVTS (Arbeid for barn som opplever rus, vold, seksulet misbruk og traumer.  

• Prosjekt i samarbeid med UDIR om inkluidertende barenhwge- og sklemiljø. 

• Fokus på ombygging av skolen og utbedring av skoleplassen 

• Gode resultater på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver for 1.-3.trinn. 

• Læringsgruppe for systemarbeid. Læringslos, rektor og den enkelte kontaktlærer har 

gjennomgang av basisferdigheten til hver enkelt elev, der tiltak blir satt inn på de elevene 

som har behov for det. 

• Sosiallærerstilling utvidet til 2 timer per uke. Har spesielt ansvar for elevråd og for å 

administrere aktiviteter ute i friminuttene. 

• Systemarbeid for å sikre arbeidet med det psykososiale miljøet og stadig forbedre håndtering 

av disse sakene. 

• Felles foreldremøte hvor alle foresatte møtes på tvers av trinn+ møter i hver klasse. 
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Resultatoppnåelse 2019: 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Fremst på trivsel og godt 
arbeidsmiljø for ansatte 

Medarbeidersamtale og  
medarbeiderundersøkelse 

Medarbeiderundersøkelse i mars 
2018. Bedre kommune: 90% 
deltakelse (pga sykemeldinger) 
Score 1-6 
Snitt totalt: 5,3 
(Landsgjennomsnitt: 4,7) 
Samarbeid og trivsel: 5,8 
(landsgjennomsnitt: 5,1) 
Mobbing, diskriminering og 
varsling: 5,9 
(Landsgjennomsnitt: 5,3) 
Tiltak: Fokus på informasjon, 
dialog og tillit. 

Fortsatt gode 
grunnleggende ferdigheter 

Nasjonale prøver, 
Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver (1.-4.trinn), ulike 
lesetester, samt tentamen 5.-7.trinn 

Resultat nasjonale prøver: 
Regning: 47  
(Landsgjennomsnitt: 50 ) 
Lesing: 47 
(Landsgjennomsnitt: 50 ) 
Engelsk: 45 
(Landsgjennomsnitt: 50) 

Godt læringsmiljø Elevundersøkelse- Udir (5.-7. trinn) 
Trivselsundersøkelse- lokal (1.-7. tr) 

Resultat Udirs elevundersøkelse: 
(score 1-5) 
Trivsel: 4,0 
Støtte fra lærerne: 4,5 
 
Tiltak: Jobbe systematisk med 
tiltak i forhold til elevenes 
psykososiale miljø, og å ha 
jevnlige samtaler med elevene. 
 

VFL 
Vurdering for læring+ 
tydelig ledelse 

Få implementert arbeidet vi har 
holdt på med i 3-4 år 

Elevundersøkelsen 
(Score 1-5) 
Vurdering og læring: 4,4 
Læreren forklarer hva det legges 
vekt på i vurderingen: 4,5 
Elevene får vurdere eget 
skolearbeid: 3,7 
Læreren forklarer hva eleven er 
flink til: 4,7 
Tiltak: Det må settes ytterligere 
fokus på egenvurdering. 

 

Kommentar: Konsmo skole har vært gjennom en naturlig utskifting av personale de siste 2-3 årene. 

Når det gjelder satsingsområdene tar det noe tid før alt er implementert hos alle, og det er derfor 

viktig å fortsette å ha fokus på de arbeidsområdene vi har satset på, slik at vi kan bli enda bedre. 

Trivsel blant ansatte og elever er høy, og det faglige nivået ligger på, eller over, landsgjennomsnittet. 
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4.7.3. Byremo interkommunale ungdomsskole 
 

 

Beskrivelse av enheten:  

Virksomheten omfatter ungdomsskoletilbudet til innbyggerne i Hægebostad og (gamle) Audnedal 

kommuner, og ligger i Byremo sentrum i tilknytning til både Byremo videregående skole og Byremo 

barneskole. Byremo Kulturbygg med stor idrettshall ligger like ved, og bygningsmassen til 

ungdomsskolen omfatter også en svømmehall. 

Nøkkelinformasjon  

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  18,63 22 22,32 (reduseres våren 
2020 med 2-2,5 årsverk) 

Antall ansatte 23 27 27 

Nærvær   95,65 

Antall elever 148 147 140 

Antall rammetimer 392 431  
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Oppsummering av aktivitet 2019: 

Det har vært jobbet hardt med trivsel og læring. Det har vært fokus på det psykososiale arbeidet 

både blant elever og ansatte.  

Økonomisk resultat 2019 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  9 537 000 9 376 240 160 760 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten er i balanse økonomisk. 

•  

Resultatoppnåelse 2019 

Fokusområder, mål, delmål og tiltak:  
Hovedmålsetting:  
Forberede eleven i best mulig grad både sosialt og faglig på å gjennomføre den videregående skolen.  
Byremo ungdomsskole ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at de blir i stand 

til å mestre egne liv. De skal kunne mestre ulike sosiale miljø, og på en inkluderende måte lede 

samfunnet vårt videre. 

Utdrag av aktiviteter for elevene 
Våren 2019: 
Kjærlighet og grenser 8. trinn 
Arkivet 9. trinn 
Utdanningsmesse Kr.sand 10. trinn  
Leirskole Knaben 9. trinn 
Lektor 2 9. trinn 
Hospitering BVGS 9. trinn 
Bli-kjent-dagen med foreldrekonsert på 
kvelden 
Overnattingstur 9. trinn 
Fotballturnering 8. og 9. trinn 
Avslutningsfest for 10. trinn 
Trafikk og rus 
 
Høsten 2019: 
Overnattingstur 10. trinn 
O-løp 10. trinn 
Trivselsundersøkelse 
Foredrag om verdensdagen for psykisk helse 
Utdanningsmesse Sørlandshallen 9. trinn 
Hospitering BVGS 10. trinn 
Besøk av vitensenteret 
Psykologisk førstehjelp 
PLIVO-øvelse (for ansatte) 
Julekahoot i kantina hele skolen 
Juleverksted hele skolen 
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Nasjonale prøver ungdomstrinn  
Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn 

      
Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Engelsk 50 46 48 48 48 

Lesing 49 48 49 48 47 

Regning 52 53 50 52 49 

 
Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn 
 

 

Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Lesing 55 55 54 51 53 

Regning 54 53 56 53 57 

De nasjonale prøvene gjennomføres tidlig på høsten for elevene på 5., 8. og 9. trinn. Det betyr at 

resultater på 8. trinn måler opplæring 5.-7. trinn, mens resultater 9. trinn måler opplæring i 8. trinn. 

Prøvene på 9. trinn er de samme som på 8. Resultatene på 9. trinn speiler elevenes grunnleggende 

ferdigheter på 8. trinn. 

 

4.8. Audnedal barnehager 
 

Budsjettområdet består av Konsmo barnehage og Byremo barnehage.  

Økonomisk resultat 2019 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  13 851 000 13 851 000 0 

 

Kommentar til resultatet: 

• Barnehagene hadde egentlig et mindre underskudd på kr 198.722 som ble dekket av egne 

oppsparte fondsmidler. 

• Konsmo barnehage har brukt noen midler til å oppgradere uteområdet og Byremo 

barnehage har kjøpt inn noe  ekstra utstyr. 
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4.8.1. Byremo barnehage 
 

 
Byremo barnehage er en kommunal 4 avdelings barnehage for barn fra 0-6 år. Den ligger på 

Hårtveitshei i nær tilknytning til Byremo barneskole og flotte turområder. Barnehagen har også et 

stort og flott uteområde. 

Åpningstid 6.45-16.30 mandag-fredag 

Nøkkelinformasjon 

 (2017/2018) (2018/2019) (2019/2020) 

Antall årsverk  10 9,2 9,65 * 

Antall ansatte 13 15 14 

Nærvær    

Antall barn og plasser 51/69 49/58 43/59 

 

*i tillegg har det vært 20 % nestleder og 20% Enhetsleder. 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

2019 vært preget av arbeidet inn mot en ny kommune. Fokuset på kvalitetsarbeidet som vi har hatt i 

mange år har av den grunn blitt noe redusert, men arbeidet fra tidligere år er blitt videreført. De 

områdene vi har arbeidet spesielt med i 2019 er:  

 

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging): Audnedal 

kommune har sammen med RVTS utviklet prosjektet «SAMMEN OM BARN». Gjennom lederprogram, 

samlinger med alle ansatte på planleggingsdager og personalmøter har ansatte fått større kunnskap 

om traumebevisst omsorg. De har fått større forståelse for hvorfor enkelte barn kan ha atferd som er 

avvikende og bedre grunnlag for å møte barna. I samarbeidet med RVTS har de ansatte fått ny 

kunnskap gjennom teori, omsatt teori til praksis og samarbeidet mellom ulike enheter i kommunene 

har vært med på å styrke arbeidet ut mot barna. Dette arbeidet fortsetter videre i 2020.  
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Andre områder vi har arbeidet med er inkluderende barnehagemiljø. Audnedal kommune har startet 

et samarbeide med Lister pedagogiske senter i den nasjonale satsingen. I løpet av året har vi brukt 

observasjons skjemaene og tiltak skjemaene som er utarbeidet her i praksis. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra foreldre som er glad for å bli tatt på alvor, og hatt god nytte av det arbeidet som 

er blitt gjort her.  

Arbeidsmiljøet har vært, og er stadig i fokus. Byremo barnehage har jobbet mye med arbeidsmiljø de 

siste årene, og spesielt med å jobbe fram en «VI» følelse blant personalet. Personal- og 

bedriftspsykologi har vært med i bidratt videre i denne prosessen, denne kursrekka ble avsluttet 

våren 2019. Medarbeiderundersøkelsen i 2018 viste bedring med snitt på 4,9 av 6 og undersøkelsen 

gjennomført februar 2019 viser enda bedre resultat med snitt på 5,4 av 6. Så det går absolutt i positiv 

retning, og viser at personalet på Byremo jobber for et godt arbeidsmiljø. Vi har også hatt en aktiv 

Trivselsgruppe som har bidratt mye til at vi trives sammen i Byremo barnehage. 

Ledelse: Alle ledere har et ansvar for arbeidsmiljøet i barnehagen. Av den grunn har også arbeid med 

ledelse stått sentralt. Både ansvar og forventninger til enhetsleder og pedagogiske ledere har vært 

arbeidet med. Her har vi brukt spesielt ledermøtene og avdelingsmøtene til dette arbeidet. Vi har 

hatt 2 lederutviklingsprogram for alle ped lederne og enhetsleder. Det ene er en kursrekke med 

Bedrifts- og personalpsykologi som nevnt over og det andre er kursing med Nina Nakling sammen 

med Konsmo barnehage, og alle barnehagene i Lyngdal. Dette siste kurset ble avsluttet med en 

planleggingsdag for hele personalet i august 2019. 

Språk og lesing: Vi har fortsatt barnehagebiblioteket som blir aktivt brukt, og språkkasser som ble 

laget til i 2017/18 og brukes i aktiviteter og samlinger med barna. Disse er under stadig utvikling og 

endring. Vi prøver å oppdatere biblioteket, og vi har en bibliotekar som har ansvar for dette. Det er 

fokus på lesing ute på avdelingene og bøker er alltid lett tilgjengelige. Vi er også brukere av det nye, 

flotte kommunale biblioteket på Byremo og her kan barna selv velge bøker som vi låner med oss til 

barnehagen. 

 

Resultatoppnåelse 2019  

Det er få måleindikatorer på resultat av satsingsområdene i en barnehage, men vi har 

medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen. 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Fremst på trivsel og 
arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte 

Medarbeiderundersøkelsen 
Februar 2019 

100% deltakelse 
Snitt på 5,4 av 6 

Grunnleggende ferdigheter 
innen språk og 
begrepsdannelse 

Brukerundersøkelsen På grunn av skifte til ny 
kommune og bytte av styrer. 
Kan jeg ikke komme inn og se 
resultatene 

Læringsmiljø/inkluderende 
barnehagemiljø 

Brukerundersøkelsen På grunn av skifte til ny 
kommune og bytte av styrer. 
Kan jeg ikke komme inn og se 
resultatene 
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4.8.2. Konsmo barnehage 
 

 

 

Beskrivelse av enheten:  

Konsmo barnehage er en barnehage med seks avdelinger med barn fra 0-6 år. Den ligger på 
Helle i nær tilknytning til Konsmo skole. 

Barnehagen ble i 2016 oppgradert i form av påbygg og et nytt uteområde. Vi kan vise til 
flotte lokaler og uteområde i et rolig og etablert område med kort avstand til utmark og 
friområde. Barnehagen har i gåavstand eget uteområde i tillegg til uteområde i barnehagen. 
Åpningstid: 06:45-16:30 mandag-fredag.  

 

Nøkkelinformasjon  

 (2017/2018) (2018/2019) (2019/2020) 

Antall årsverk  11,4 11,6 
(+ 0,4 =lærling) 
(+0,2 = spes ped) 

11,6 
(+0,2 spes ped) 

Antall ansatte 17 17 19 

Nærvær 79,9  93,46 

Antall barn og plasser 47 
58 plasser 

57 
78 plasser 

52 
68 plasser 
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Oppsummering av aktivitet 2019: 

• 2019 vært preget av arbeidet inn mot en ny kommune. Fokuset på kvalitetsarbeidet som vi 

har hatt i mange år har av den grunn blitt noe redusert, men arbeidet fra tidligere år er blitt 

videreført. De områdene vi har arbeidet spesielt med i 2019 er:  

SPRÅK OG LESING: I hele 2019 har vi samarbeidet med kompetansesenter sør om temaet 

flerspråklige barn. Kompetansesenter sør har vært med oss på personalmøter og ledermøter og 

vi har sammen hatt en prosess med å utarbeide et fremtidsbilde. Kvaliteten på arbeidet inn mot 

flerspråklige barn er styrket. De ansatte har større kompetanse på området og hver avdeling har 

utarbeidet tiltak på hvordan de vil møte flerspråklige barn og foreldre. Barnehagen står mye 

sterkere som en lærende organisasjon i møte med flerspråklige barn og foreldre. 

Språkhylla som vi har utviklet er daglig i bruk. De ansatte er strålende fornøyd med tida som er 

brukt til å samle alle ideer og all kunnskap på en plass! 

 

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging): Audnedal 

kommune har sammen med RVTS utviklet prosjektet «SAMMEN OM BARN». Gjennom 

lederprogram, samlinger med alle ansatte på planleggingsdager og personalmøter har ansatte 

fått større kunnskap om traumebevisst omsorg. De har fått større forståelse for hvorfor enkelte 

barn kan ha atferd som er avvikende og bedre grunnlag for å møte barna. I samarbeidet med 

RVTS har de ansatte fått ny kunnskap gjennom teori, omsatt teori til praksis og samarbeidet 

mellom ulike enheter i kommunene har vært med på å styrke arbeidet ut mot barna.   

Andre områder vi har arbeidet med er inkluderende barnehagemiljø. Audnedal kommune har 

startet et samarbeide med Lister pedagogiske senter i den nasjonale satsingen. 

Arbeidsmiljøet har vært og er stadig i fokus. Sosialkomiteen er aktiv, nærværet følges opp og vi 

har fokus på trivsel. 

 

Resultatoppnåelse 2019: 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Å opprettholde snittet vi har 
på de punktene vi ligger 
omtrent på landsnittet.   

Foreldreundersøkelse på udir 
(utdanningsdirektoratet) 

Svarprosent 63% 
Skala 1- 5 
Samlet poengsnitt 4,6 

 

TILTAK UTFØRT 

Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte 

1. Følge opp HMS målet: 
2. BEST SAMMEN- for trygghet, 

nærhet og trivsel 

Tiltak 1: Aktiv sosialkomite 
Tiltak 2: Utfordringer skal tas på alvor og fortløpende 
tas opp med de ansatte det gjelder. 
Tiltak 3: Oppfølging av nærvær – Forebyggende 
samtaler med enkeltindivider. 
Tiltak 4: 6 ganger i året- arbeidsmiljøet skal være sak 
på personalmøte. Fokus på det positive 
Tiltak 5: Ansatte har medvirkning på egen arb.plass 
Tiltak 6: Fokus på risikovurdering 
Tiltak 7: Forventinger til hverandre 
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Grunnleggende ferdigheter innen språk, 
lesing og begrepsdannelse 

1. Barna skal møte et mangfold av 
eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer (R.pl. s. 48) 

 
2. Personalet skal følge med på barnas 

kommunikasjon og språk, og fange opp 
og støtte barn som har ulike former for 
kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklige aktive, er flerspråklige eller 
som har sen språkutvikling. (R.pl. s.24) 

 
 
Tiltak 1: - Videreutvikle språkhylla.  
Tiltak 2: - Lesestunder eller lesegrupper 
Tiltak 3: - Ha tilgjengelig materiell på avdelingene. 
  
 
Tiltak 1: Evaluere språkplanen 
Tiltak 2:Utarbeide framtidsbilde for flerspråklige 
barn i samarbeid med Kompetansesenter Sør 

Læringsmiljø/ Sosiale ferdigheter 
1. Forebygge, stoppe og følge opp 

utestenging, mobbing, og uheldige 
samspillsmønstre (r.pl. s. 23)) 

 
 
 
 

 
2. Personalet skal fremme et 

inkluderende miljø der alle barna kan 
delta i lek og erfare glede i lek. 
(Rammeplanen s 20.) 

 
Tiltak 1: Kunnskap om temaet gjennom 
Rammeplanen og ved å ha fokus på implementering 
av Trivselsplan for Audnedal barnehager.  
Tiltak 2: Fokus på praksisfortellinger gjennom 
kollegaveiledning som omhandler mobbing, 
utestenging eller uheldig samspillmønstre, spesielt 
på ledermøtene. 
 
Tiltak 1: Lekegrupper hver måned 
Tiltak 2: Igangsette lek. Fokus på barnas medvirkning 
Tiltak 3: Være tilstede og være aktiv i/under lek 
Tiltak 4: Tilrettelegge for lek – lekemateriell, tid, rom 

Fysisk helse 

1. Oppleve et variert uteområde 
 

2. Oppleve variert fysisk aktiviteter inne 
og ute. 

Tiltak 1: Benytte venneskogen med de mulighetene 
som finnes til ulik lek og aktiviteter. 
Tiltak 1: Fysiske akt. ute: Gå på tur i ujevnt terreng. 
Tiltak 2: Variert fysiske aktivitet inne, samt bruk av 
gymsal 
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5. Revisjonsberetning 
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6. Regnskap 

6.1. Økonomisk oversikt – Drift 
 

  

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Regulering

er 2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 16 -6 653 812 -6 265 000 0 -6 265 000 -6 648 000

Andre salgs- og leieinntekter -8 930 519 -9 069 200 0 -9 069 200 -9 203 419

Overføringer med krav til motytelse -37 125 571 -21 757 000 105 000 -21 862 000 -38 079 776

Rammetilskudd -84 787 199 -84 663 000 0 -84 663 000 -84 130 784

Andre statlige overføringer -9 197 409 -9 523 000 0 -9 523 000 -10 868 768

Andre overføringer -2 647 942 -2 662 000 -1 420 000 -1 242 000 -1 279 029

Inntekts- og formuesskatt -41 875 368 -40 511 000 0 -40 511 000 -39 976 268

Eiendomsskatt -3 912 097 -3 950 000 0 -3 950 000 -4 017 462

Andre direkte og indirekte skatter -254 604 0 0 0 -509 207

Sum driftsinntekter -195 384 522 -178 400 200 -1 315 000 -177 085 200 -194 712 712

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 17 116 785 678 109 211 356 5 898 356 103 313 000 108 017 622

Sosiale utgifter 2 28 995 810 29 664 668 25 668 29 639 000 26 384 206

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 33 019 262 26 852 200 840 000 26 012 200 27 361 694

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 17 296 800 17 383 000 600 000 16 783 000 20 814 085

Overføringer 26 550 085 16 483 000 -1 080 000 17 563 000 17 695 017

Avskrivninger 12 9 253 925 9 000 000 0 9 000 000 9 064 492

Fordelte utgifter -1 643 712 -1 625 000 0 -1 625 000 -1 117 196

Sum driftsutgifter 230 257 848 206 969 224 6 284 024 200 685 200 208 219 919

Brutto driftsresultat 34 873 327 28 569 024 4 969 024 23 600 000 13 507 207

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -7 003 069 -4 813 000 0 -4 813 000 -5 100 325

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -5 646 799 -3 750 000 0 -3 750 000 -1 737 518

Mottatte avdrag på lån -99 070 0 0 0 -120 957

Sum eksterne finansinntekter -12 748 938 -8 563 000 0 -8 563 000 -6 958 800

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 2 954 951 3 419 000 -232 000 3 651 000 1 817 336

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 54 358 0 0 0 1 529 910

Avdrag på lån 14 6 266 660 5 600 000 0 5 600 000 5 200 000

Utlån 39 670 332 000 0 332 000 370 316

Sum eksterne finansutgifter 9 315 639 9 351 000 -232 000 9 583 000 8 917 562

Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 433 299 788 000 -232 000 1 020 000 1 958 762

Motpost avskrivninger -9 253 925 -9 000 000 0 -9 000 000 -9 064 492

Netto driftsresultat 22 186 103 20 357 024 4 737 024 15 620 000 6 401 477

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 276 679 -1 276 679 -1 276 679 0 -2 524 087

Bruk av disposisjonsfond 6 -17 239 074 -8 967 000 7 153 000 -16 120 000 -10 320 680

Bruk av bundne fond 6 -17 507 928 -13 742 024 -13 742 024 0 -6 883 783

Sum bruk av avsetninger -36 023 681 -23 985 703 -7 865 703 -16 120 000 -19 728 550

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 2 834 440 2 552 000 2 052 000 500 000 755 000

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 6 8 178 773 1 076 679 1 076 679 0 9 885 683

Avsatt til bundne fond 6 901 844 0 0 0 1 409 711

Sum avsetninger 11 915 057 3 628 679 3 128 679 500 000 12 050 394

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 922 521 0 0 0 -1 276 680
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6.2. Økonomiske oversikt - Investering 

 

  

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Reguleringer 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom 12 0 0 0 0 -370 475

Andre salgsinntekter -16 250 -30 000 -30 000 0 0

Overføringer med krav til motytelse -2 071 806 -725 000 -325 000 -400 000 -900 534

Kompensasjon for merverdiavgift -7 459 995 0 0 0 -4 003 607

Statlige overføringer -5 115 802 -5 030 000 -5 030 000 0 0

Andre overføringer -300 000 -600 000 -600 000 0 -3 026 576

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0

Sum inntekter -14 963 853 -6 385 000 -5 985 000 -400 000 -8 301 192

UTGIFTER

Lønnsutgifter 768 378 0 0 0 855 883

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 32 757 379 41 655 000 -6 695 000 48 350 000 16 861 760

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 6 078 264 1 570 000 -4 330 000 5 900 000 295 419

Overføringer 8 730 684 200 000 200 000 0 4 031 607

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0

Sum utgifter 48 334 705 43 425 000 -10 825 000 54 250 000 22 044 669

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 333 319 0 0 0 1 169 967

Utlån 1 987 183 12 232 000 12 232 000 0 -115 000

Kjøp av aksjer og andeler 899 349 929 000 429 000 500 000 514 792

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 214 805 0 0 0 3 575 754

Avsatt til bundne investeringsfondfond 6 426 655 0 0 0 1 472 517

Sum finansieringstransaksjoner 3 861 311 13 161 000 12 661 000 500 000 6 618 031

Finansieringsbehov 37 232 164 50 201 000 -4 149 000 54 350 000 20 361 508

FINANSIERING

Bruk av lån -24 167 597 -27 744 000 26 106 000 -53 850 000 -17 599 278

Salg av aksjer og andeler 5 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 0 0

Mottatte avdrag på utlån -759 974 0 0 0 -580 262

Overført fra driftsregnskapet -2 834 440 -2 552 000 -2 052 000 -500 000 -755 000

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 6 -645 000 -645 000 -645 000 0 -50 000

Bruk av bundne driftsfond 6 0 0 0 0 -15 577

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -5 149 188 -16 734 000 -16 734 000 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 6 -1 175 965 -876 000 -876 000 0 -1 361 391

Sum finansiering -37 232 164 -51 051 000 3 299 000 -54 350 000 -20 361 508

Udekket / Udisponert 0 -850 000 -850 000 0 0
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6.3. Oversikt balanse 

 

  

Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 12 269 797 536 239 017 784

Utstyr, maskiner og transportmidler 12 14 976 466 6 888 203

Utlån 5 204 208 4 050 851

Aksjer og andeler 5 39 547 538 38 698 189

Pensjonsmidler 2 238 909 635 224 864 319

Sum anleggsmidler 568 435 383 513 519 346

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 16 175 534 15 718 178

Premieavvik 2 11 744 825 9 259 687

Aksjer og andeler 13 86 821 069 81 285 202

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 169 691 883 180 594 980

Sum omløpsmidler 284 433 312 286 858 046

Sum eiendeler 852 868 695 800 377 392

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 6 -47 837 635 -57 542 937

Bundne driftsfond 6 -4 124 723 -20 730 807

Ubundne investeringsfond 6 -158 584 636 -163 519 019

Bundne investeringsfond 6 -4 544 503 -5 293 812

Regnskapsmessig mindreforbruk -1 922 522 -1 276 679

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto 7 -142 595 554 -119 211 004

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -1 713 251 -1 713 251

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 2 010 444 2 010 444

Sum egenkapital -359 312 380 -367 277 064

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Pensjonsforpliktelser 2 -276 648 938 -262 685 089

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 14 -181 303 500 -137 903 459

Sum langsiktig gjeld -457 952 438 -400 588 548

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -35 086 614 -31 566 587

Derivater 0 0

Premieavvik 2 -517 264 -945 195

Sum kortsiktig gjeld -35 603 879 -32 511 782

Sum egenkapital og gjeld -852 868 697 -800 377 395

Ubrukte lånemidler 32 181 625 6 349 222

Andre memoriakonti 1 858 417 2 330 000

Motkonto for memoriakontiene -34 040 043 -8 679 223

Sum memoriakonti -1 -1
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6.4. Regnskapsskjema 1A - Drift 
 

  

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -41 875 368 -40 511 000 -40 511 000 -39 976 268

Ordinært rammetilskudd -84 787 199 -84 663 000 -84 663 000 -84 130 784

Eiendomsskatt -3 912 097 -3 950 000 -3 950 000 -4 017 462

Andre direkte eller indirekte skatter -254 604 0 0 -509 207

Andre generelle statstilskudd -624 192 -740 000 -740 000 -620 365

Sum frie disponible inntekter -131 453 460 -129 864 000 -129 864 000 -129 254 086

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -7 003 069 -4 813 000 -4 813 000 -5 100 325

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -5 646 799 -3 750 000 -3 750 000 -1 737 518

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 954 951 3 419 000 3 651 000 1 817 336

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 54 358 0 0 1 529 910

Avdrag på lån 6 266 660 5 600 000 5 600 000 5 200 000

Netto finansinntekter/-utgifter -3 373 899 456 000 688 000 1 709 403

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 076 679 1 076 679 0 2 561 087

Til bundne avsetninger 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 276 679 -1 276 679 0 -2 524 087

Bruk av ubundne avsetninger -6 892 260 -6 894 000 -2 614 000 -1 055 000

Bruk av bundne avsetninger -3 935 000 0 0 0

Netto avsetninger -11 027 260 -7 094 000 -2 614 000 -1 018 000

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 2 834 440 2 552 000 500 000 755 000

Til fordeling drift -143 020 179 -133 698 000 -131 290 000 -127 807 683

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 922 521 0 0 -1 276 680
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6.5. Regnskapsskjema 1B - Drift 
 

  

Tall i 1 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra Regnskapsskjema 1A:

Til fordeling drift 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Fordeling på rammeområder

Ledelse og støttetjenester 4 467 000 4 467 000 4 366 000 4 247 000

Fellesutgifter HSO 244 000 244 000 244 000 238 000

Fellesutgifter oppvekst 2 567 911 2 568 000 2 568 000 2 493 000

Stabsfunksjoner 17 909 573 17 911 000 17 441 000 16 731 472

Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 779 000 2 779 000 2 809 000 2 587 000

Teknisk/Næring 11 501 647 11 234 000 10 721 000 11 096 981

Audnedal helse 10 874 223 10 797 000 9 907 000 9 948 000

NAV Audnedal 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 710 000

Barnevernet 2 352 000 2 352 000 2 552 000 2 864 000

Audnedal omsorg 25 283 669 25 408 000 24 007 000 23 555 000

Audnedal bo- og dagsenter 5 331 793 5 609 000 5 539 000 6 573 000

Audnedal barneskoler 18 372 756 18 081 000 17 371 000 17 320 000

Byremo Ungdomsskole 10 256 184 10 417 000 9 787 000 9 942 643

Audnedal barnehager 13 568 560 13 851 000 13 631 000 12 498 000

Fellesutgifter drift og pensjon 10 708 018 6 229 000 8 596 000 6 562 711

Fellesområdet - budsjettskjema 1A 3 130 323 0 0 -1 835 804

Netto for alle rammeområder 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på rammeområder
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6.6. Regnskapsskjema 2A - Investering 
 

  

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 48 334 705 43 425 000 54 250 000 22 044 669

Utlån og forskutteringer 1 987 183 12 232 000 0 -115 000

Kjøp av aksjer og andeler 899 349 929 000 500 000 514 792

Avdrag på lån 333 319 0 0 1 169 967

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 641 460 0 0 5 048 272

Årets finansieringsbehov 52 196 016 56 586 000 54 750 000 28 662 700

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -24 167 597 -27 744 000 -53 850 000 -17 599 278

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 500 000 -2 500 000 0 -370 475

Tilskudd til investeringer -5 415 802 -5 630 000 0 -3 026 576

Kompensasjon merverdiavgift -7 459 995 0 0 -4 003 607

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 831 780 -725 000 -400 000 -1 480 796

Andre inntekter -16 250 -30 000 0 0

Sum ekstern finansiering -42 391 424 -36 629 000 -54 250 000 -26 480 732

Overført fra driftsregnskapet -2 834 440 -2 552 000 -500 000 -755 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -6 970 153 -18 255 000 0 -1 426 968

Sum finansiering -52 196 017 -57 436 000 -54 750 000 -28 662 700

Udekket / Udisponert 0 -850 000 0 0
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6.7. Regnskapsskjema 2B - investering 
 

  

REGNSKAPSSKJEMA 2B

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT

Tall i 1 kroner Regnskap 2019 Regulert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 48 334 705 43 425 000 54 250 000

Fordeling på prosjekt

REHABLILITERING VA 643 566 615 000 500 000

KONSMOPARKEN 469 828 351 000 0

BIBLIOTEK BYREMO 4 977 479 4 052 000 0

SVØMMEHALL - OPPRUSTNING FASADER 665 273 800 000 0

OMSORGSBOLIGER BYREMO 1 455 245 1 200 000 0

BUS - OPPRUSTNING 2016-2019 1 799 112 1 655 000 800 000

OVERVANN HELLE / KLIMATILTAK RISBEKKEN 33 940 375 000 0

Trygghetsalarmer 0 200 000 0

VELFERDSTEKNOLOGI 0 50 000 0

KOMMUNALE VEIER 2018-2019 2 894 287 6 900 000 5 000 000

Areal-/ eiendomskjøp 2018-2019 4 682 660 4 320 000 3 400 000

ADRESSEPROSJEKT 5 219 75 000 0

Rehabilitering gatelys 33 204 785 000 0

Støytiltak - Konsmo sentrum 9 513 0 0

Hurtigladestasjoner 2018 1 796 817 1 750 000 0

Tømmerkai Strømsvika - aksjer 11 190 0 0

Sykesignalanlegg 0 450 000 0

Uteområde Konsmo barnehage 0 49 000 0

Tilrettelegging utbyggingsområde Byremohagen 1 281 971 827 000 0

Ventilasjonsanlegg Konsmo barnehage 390 510 315 000 0

Nødstrømsaggregat Omsorgssenter og vannverk 1 114 873 916 000 0

Parkeringsplass Konsmo Kirke 178 435 100 000 0

Øvre flottorpsvei 2018-2019 1 906 991 0 0

Smelandsveien 2018-2019 1 233 224 0 0

Listadveien 2018-2019 877 472 0 0

Oppgradering kommunale veier 2018-2019 (felles) 1 523 353 935 000 0

Kapitalinnskudd Anne Kath Vestly 0 0 2 500 000

Diverse investeringer 0 0 30 050 000

Infrastruktur Furumoen 20 000 80 000 0

GEOVEKST 85 860 90 000 0

Helle Industriområde 12 400 0 0

BYREMO INDUSTRIOMRÅDE 815 882 600 000 0

FLYKTNINGEBOLIGER 0 140 000 0

Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1 17 988 100 000 0

Byremo barneskole uteområde 1 070 772 825 000 0

Nyutgivelse av bygdebøker 49 694 100 000 0

Ultralydapparat 200 000 160 000 0

Utbygging omsorgssenteret 1 175 50 000 0

Rentefrie investeringslån 1 575 0 0

Utstyr Helselab VGS 237 290 250 000 0

Sentrumstiltak Konsmo 799 379 600 000 0

Gang og sykkelsti Gaulevik-Byremo 32 300 300 000 0

Utbygging Byremo Barneskole 1 811 319 1 000 000 8 000 000

Uteområde Konsmo Skole 2 620 199 2 000 000 0

KONSMO SKOLE - UTBYGGING 8 250 547 6 900 000 4 000 000

Kjøp av bankbygget 113 504 150 000 0

FELLES UND.BYGG - BYGGING 177 355 90 000 0

Tilrettelegging parkeringsplasser el-bil 284 971 0 0

Veihøvel 235 492 200 000 0

Oppgradering uteområder barnehagene 790 550 350 000 0

Tilrettelegging nye boligtomter på Byremo 335 635 100 000 0

Belysning av kirkene 200 000 200 000 0

Traffikksikkerhetstiltak sving (Grindheim bil - kirka) 0 200 000 0

Friluftstiltak 240 000 800 000 0

Vanntrampoliner 234 404 0 0

Kart og info: Turmål 125 000 0 0

Nærm.anlegg: Skatebane/utescene Konsmoparken 375 006 0 0

Gapahuk: Ytre Refsnes 116 787 0 0

Kommunestyresal Lyngdal Rådhus 1 095 459 1 420 000 0

Sum fordelt 48 334 705 43 425 000 54 250 000
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7. Noter til regnskapet 
 

NOTE 1  ARBEIDSKAPITALEN 

Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endringen i arbeidskapitalen er negativ, og 
det vil si at den likvide beholdningen er redusert i forhold til i fjor. 

  31.12.2019 31.12.2018 Endring 

Omløpsmidler               284 433 312             286 858 046        -2 424 734  

Kortsiktig gjeld                 35 603 879               32 511 782          3 092 097  

Endring arbeidskapital               248 829 433             254 346 264        -5 516 831  

Korr for ubrukte lånemidler                 32 181 625                 6 349 222        25 832 403  

Arbeidskapital               216 647 808             247 997 042      -31 349 234  

 

 

Anskaffelse og anvendelse av midler viser også endringen i arbeidskapitalen: 

Anskaffelse og anvendelse av midler 2019 2018 2017 

Anskaffelse av midler       

 Inntekter driftsdel                        195 384 522             194 712 712        211 578 765  

 Inntekter investeringsdel                          14 963 853                 8 301 192            7 191 658  

 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner                          40 176 509               25 138 340          15 559 138  

 Sum anskaffelse av midler                        250 524 884             228 152 244        234 329 561  

        

 Anvendelse av midler        

 Utgifter driftsdel                        221 003 923             199 155 427        182 387 468  

 Utgifter investeringsdel                          48 334 705               22 044 669          15 201 170  

 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner                          12 535 490               10 487 321          10 871 351  

 Sum anvendelse av midler                        281 874 118             231 687 417        208 459 989  

        

 Anskaffelse - anvendelse av midler                        -31 349 234               -3 535 173          25 869 572  

 Endring i ubrukte lånemidler                          25 832 403                 4 751 722           -3 364 473  

 Endring i arbeidskapital                          -5 516 831                 1 216 549          22 505 099  
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NOTE 2  PENSJON 

Audnedal kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. 

Pensjonskostnad 2019 KLP STP Sum 2019 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi           8 871 388         2 796 346       11 667 734  

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse           8 690 106         1 812 253       10 502 359  

Forventet avkastning av pensjonsmidlene          -8 462 253        -1 467 007        -9 929 260  

Netto Pensjonskostnad           9 099 241         3 141 592       12 240 833  

Sum amortisert premieavvik           1 528 769             -67 602         1 461 167  

Administrasjonskostnader              562 059              97 481            659 540  

Samlet kostnad (inkl adm)         11 190 069         3 171 471       14 361 540  

 

Pensjonskostnaden er pensjonsutgiftene beregnet etter forskriftene. 

Premieavvik 2019 KLP STP Sum 2019 

Innbetalt premie         13 582 171         3 332 462       16 914 633  

Administrasjonskostnad             -562 059             -97 481           -659 540  

Netto pensjonskostnad          -9 099 241        -3 141 592      -12 240 833  

Årets premieavvik           3 920 871              93 389         4 014 260  

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 

Arbeidsgiveravgift av premieavviket              552 843              13 168            566 011  

 

Årets pensjonspremie er det kommunen har betalt inn til ordningen i 2019. 

Premieavviket er forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad.  Pensjonsforpliktelsen 
er nåverdien av framtidig pensjonsforpliktelse. 

Negativt premieavvik utgiftsføres i årets regnskap, og positivt premieavvik inntektsføres. 

Årets føringer tilbakeføres deretter med 1/7 hvert år de neste 7 år. Premieavvik for årene 2001-2010 
fordeles på 15 år, 2011-2013 på 10 år og 2014 og utover er på 7 år. 
 

Pensjonsforpliktelse 31.12.2019 KLP STP Sum 2019 

Brutto påløpt forpliktelse       222 070 346       49 914 927     271 985 273  

Pensjonsmidler      -199 149 970      -39 759 665    -238 909 635  

Netto pensjonsforpliktelse         22 920 376       10 155 262       33 075 638  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse           3 231 773         1 431 892         4 663 665  

 

Netto pensjonsforpliktelse viser hvor mye mer enn oppsparte pensjonsmidler vi har i framtidig 

forpliktelse.  
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Estimatavvik KLP Pensjons- Pensjons- Netto 

  forpliktelse midler   

Ny beregning 01.01.2019 (faktisk)       212 253 671    -185 412 424     397 666 095  

Estimert 01.01.2019      -211 428 543     192 110 389    -403 538 932  

Årets estimatavvik (01.01.2019)              825 128         6 697 965         7 523 093  

Amortisert premieavvik i år           -1 528 769  

Netto balanseført estimatavvik            5 994 324  

 

Estimatavvik STP Pensjons- Pensjons- Netto 

  forpliktelse midler   

Ny beregning 01.01.2019 (faktisk)         45 306 329      -35 057 677       10 248 652  

Estimert 01.01.2019        -46 582 813       32 753 930      -13 828 883  

Årets estimatavvik (01.01.2019)          -1 276 484        -2 303 747        -3 580 231  

Amortisert premieavvik i år                 67 602  

Netto balanseført estimatavvik           -3 512 629  

 

Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. 
 

Beregningsforutsetninger KLP STP 

Avkastning på pensjonsmidlene 4,50 % 4,00 % 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 

Årlig G-regulativ 2,97 % 2,97 % 

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 2,20 % 2,20 % 

AFP-uttak Full utjevning 50 % 

 

 

 

NOTE 3  GARANTIER  

 

*Oversikten viser langsiktig gjeld, Med ref til, Samarbeidsavtalen for DDV, §11 så hefter kommunene 

solidarisk for den gjeld som DDV selskapene har. 
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NOTE 4  FORDRINGER/GJELD INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

 

 
NOTE 5  AKSJER OG ANDELER 

 

Audnedal kommune har skutt inn kr 45.000 i stiftelseskapital i "Det gamle Posthuset". 

Det er skutt inn kr 25.000 i Naglestad Skisenter, eierandel er balanseført til kr 1.000. 

 

I 2019 solgte Audnedal kommune aksjene i Maren AS for kr 2 500 000. Bokført 

verdi var kr 50.000. Andel av Åseral kommunes aksjer i MHSH AS ble kjøpt for kr 429.000. 

    
 
Agder Energi AS:  
Det er mottatt utbytte på totalt kr 2.305.045 for aksjene i 2019.  
 
Maren AS: 
Det er mottatt utbytte på kr 113.850 i 2019. 
 

 

  

Selskap Andel/ Antall Eierandel Balanseført verdi

Varodd Industrier AS 25 0,15 % 2 500                      

Visit Sørlandet AS 1 0,20 % 10 000                    

Lindesnesregionen Næringshage AS 50 stk a kr 500 25 000                    

Agder Energi AS 10562 0,39 % 31 000 000            

Kontrollutvalgssekretæriat Agder IKS 6,30 % 40 000                    

Vest-Agder Museest IKS 10 000                    

KLP - Kommunal landspensjonskasse 5 530 038              

Mandal Havn Strømsvika Holding AS 24 % 2 929 000              

SUM 39 546 538            
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NOTE 6  FOND 

 

Differansen mellom mottatte avdrag og betalte avdrag på startlån er avsatt til bundet 

investeringsfond. 

Fondsoversikt 2019

Sum fond 01.01.2019 247 086 575

Avsatt til fond i 2019 9 722 077

Bruk av fond i 2019 41 717 155

Sum fond 31.12.2019 215 091 497

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond pr 01.01 20 730 807

 avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet 901 844                                        

bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 17 507 928

bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0

Sum bundne driftsfond pr 31.12 4 124 723

Disposisjonsfond

Ubundne driftsfond pr 01.01 57 542 937

avsatt til ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-A 1 076 679

avsatt til ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-B 7 102 094

bruk av ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-A 6 892 260

bruk av ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-B 10 346 814

bruk av ubundne driftsfond i investeringsregnskapet 645 000

Sum ubundne driftsfond pr 31.12 47 837 636

Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond pr 01.01 163 519 019

avsatt til ubundne investeringsfond i kapitalregnskapet 214 805

bruk av ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet 5 149 188

Sum ubundne kapitalfond pr 31.12 158 584 636

Bundne kapitalfond

Bundne kapitalfond pr 01.01 5 293 812

avsatt til bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 426 655                                        

bruk av bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 1 175 965                                    

Sum bundne kapitalfond pr 31.12 4 544 502
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NOTE 7  KAPITALKONTOEN 

  Debet Kredit 

INNGÅENDE BALANSE   119 211 004 

      

Endring pensjonsforpliktelse 13 973 917   

Endring pensjonsmidler   14 045 316 

Endring arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl.   10 068 

Salg av fast eiendom og anlegg 0   

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 9 253 925   

Aktivering av fast eiendom og anlegg   38 504 860 

Oppskriving av fast eiendom/ anlegg   0 

      

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0   

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, 
trsp.midler 0   

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmider   9 617 081 

      

Salg av aksjer og andeler 50 000   

Nedskriving av aksjer og andeler     

Kjøp av aksjer og andeler   899 349 

Oppskriving av aksjer og andeler   0 

      

Mottatte avdrag på utlån 859 044   

Nedskrivning på utlån 14 451   

Utlån   2 026 853 

      

Bruk av midler fra eksterne lån 24 167 597   

Avdrag på eksterne lån 0 6 599 979 

Avskriving av utlån     

      

Urealisert valutatap 0   

Urealisert valutagevinst   0 

      

Differanse 22   

UTGÅENDE BALANSE 142 595 554   
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NOTE 8  INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

Noten er en oversikt over samarbeid etter Kommunelovens § 27 der Audnedal kommune er 
kontorkommune. Noten er ikke et regnskap over samarbeidet, men viser et utdrag. 
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NOTE 9  REGNSKAPSPRINSIPPER 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk.  

All tilgang og bruk av midler i løpet av året, som vedrører kommunens virksomhet, fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet, gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto, også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt 
med i årsregnskapet for 2018, enten de er betalt eller ikke (anordningsprinsippet). 

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. 
Ubrukt del står registrert som memoriapost. 

I den grad den enkelte utgifter, utbetaling, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunkt for regnskapsavleggelse, anslås et beløp, hvis dette kan estimeres rimelig sikkert. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler som er bestemt til varig eie og bruk for kommunene. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirer 
klassifisert om anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS nr 4 – ”Avgrensing mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet, utover 
standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet, og aktiveres som anleggsmiddel i 
balansen. 

Klassifisering av gjeld: 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i Kommunelovens § 50, med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån, jfr KL § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års 
avdrag på utlån inngår i anleggsmidler, og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler: 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmiddelet er anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningene er i tråd med § ( i 
forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt vesentlig verdifall som forventes ikke å være forbigående, er nedskrevet 
til virkelig verdi i balansen. 
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Vurdering for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende på det tidspunkt gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyr, provisjon mv), 
samt over- og underkurs er finansutgifter og –inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets 
løpetid som kortsiktig fordring/ gjeld, etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes 
til forfall. 

Selvkostberegninger: 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-3/14. 

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet, gjelder 
samme retningslinjer. 

Leie-/ leasingsavtaler: 

Avtaler om leie/ leasing av eiendeler behandles iht. Kommunal regnskapsstandard nr 8. Finansiell 
leie/ leasing av eiendeler balanseføres, og leasingutgiftene føres som renter og avdrag i 
driftsregnskapet. Ved avtale om operasjonell leie/ leasing føres den årlige leien som ordinære 
leieutgifter i regnskapet. 

MVA-plikt og MVA-kompensasjon: 

Kommunen følger reglene for mva-loven for tjenesteområdene omfattet av loven. For kommunens 
øvrige virksomhet, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er 
finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Fra 2010 ble det 
lovbestemt at en andel av merverdiavgiftskompensasjonen for utgifter i investeringsregnskapet, skal 
tilbakeføres som finansiering i investeringsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2014 er hele 
merverdiavgiftskompensasjonen som gjelder investering bokført i investeringsregnskapet og inngår i 
finansieringen av prosjektene. 
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NOTE 10  ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 

Kommunen er organisert med 9 enheter, hver ledet av en enhetsleder. Foruten disse er Nav også et 
eget område. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Under rådmannen er det tre 
kommunalledere som har ansvar for å følge opp bl.a økonomi, personal, teknisk/ næring, 
skole/barnehage og helse/omsorg. Det er fem staber knyttet til rådmann og kommunalledere: Kultur, 
Bibliotek, Servicekontor, Økonomikontor og personal og lønn. I tillegg er flyktningkonsulent og 
voksenopplæring organisert i en egen stab. 

 

 

Ordfører og 16 representanter danner kommunestyret i Audnedal kommune. Ordfører og fire av 
kommunestyrerepresentantene danner Formannskapet. Driftsutvalget behandler saker fra enheten 
Teknisk/ Næring. Tjenesteutvalget behandler saker vedrørende oppvekst og omsorg. Delegasjonen til 
administrasjon og utvalg er beskrevet i det vedtatte delegasjonsreglementet. 

 

NOTE 11 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 

Avkastningen av den langsiktige kapitalen (kraftfondet) er en vesentlig post i regnskapet.  
 
Bokført netto avkastning var i 2019 kr 8,7 mill. Budsjettert beløp til drift var kr 5,5 mill. Det ble derfor 
avsatt ca kr 3,1 mill til verdireguleringsfondet. Kraftfondet og verdireguleringsfond utgjør kr 184,8 
mill pr 31.12.2019. Den reelle verdien av Kraftfondet har sunket fordi det ikke har blitt avsatt 
tilstrekkelig justering for prisvekst over flere år. Det er også brukt av kraftfondet til enkelte 
investeringer. 
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Kommunestyret har vedtatt i det gjeldende finansreglementet at når finansinntektene er høyere enn 
budsjettert skal overskytende settes av til verdireguleringsfond og evt bufferfond. På grunn av at det 
enkelte år er avsatt for lite til verdiregulering og at anleggsinvesteringer er nedskrevet, er ikke 
kommunen ajour med avsetning til verdireguleringsfondet.i 2019 ble det avsatt kr 3,1 mill til 
bufferfondet. Dette var ca kr 100 000 mindre enn prisveksten. Ved inngangen til 2020 er kommunen 
på etterskudd med avsetning til verdireguleringsfond med ca kr 24 mill.  
  
Den langsiktige kapitalen blir forvaltet i henhold til finansreglementet vedtatt av kommunestyret. 
 
Arbeidet med kommunesammenslåingen, prosjekt «nye Lyngdal», er bokført i Audnedal kommune 
sitt regnskap. Tallene påvirker ikke bunnlinja i regnskapet, men påvirker regnskapstallene som 
presenteres. Se note 19 for mer informasjon om dette. 
 
 
NOTE 12  VARIGE DRIFTSMIDLER 

 

Investeringsprosjekter 2019 (over 1 mill): 

Prosjekter 2019 Regnskap 19 

Konsmo skole, bibliotek 4 984 136 

Bibliotek Byremo 4 977 479 

Arealkjøp/eiendomskjøp 4 682 660 

Kommunale veier - felles 4 417 640 

Konsmo skole, skolelokaler 3 266 411 

Konsmo skole, utearealer 2 620 199 

Øvre Flottorpsvei 1 906 991 

Byremo barneskole, utbygging 1 811 319 

Hurtigladestasjoner 1 796 817 

BUS - Opprustning 2016-2019 eks.PC’er 1 455 362 

Omsorgsboliger Byremo 1 455 245 

Tilrettelegging utbyggingsområdet, Byremo 1 281 971 

Smedslandsveien  1 233 224 

Inventar kommunestyresal Lyngdal rådhus 1 095 459 

Byremo barneskole, uteområde 1 070 772 
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NOTE 13 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 

Finansielle omløpsmidler er kortsiktige verdipapirer. I denne oversikten inngår både kortsiktig og 
langsiktig kapital. 

Kommunens eksponering i markedet og fordelingen av plasseringene på aktivaklasser er innenfor de 
vedtatte rammer i kommunens finansreglement og finansforskriften. 

Finansielle omløpsmidlene er klassifisert etter KRS nr 1. 

 

 
 
NOTE 14  EKSTERNE LÅN  

 

Gjennomsnittlig gjenværende levetid er 23,8 år.  

Alle lånene har flytende rente. Forvaltningen av låneporteføljen er iht. finansreglement og 
finansrutine. 

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 6 266 660. Minste lovlige 
avdrag etter Kommuneloven § 50 nr 7 utgjør kr 5 280 784 etter forenklet beregningsmodell. 

 

NOTE 15  FRI EGENKAPITAL 

 

Oversikten viser at Audnedal kommune har kr 27,1 mill i fri egenkapital ved inngangen til 2020.  

Verdireguleringsfond er trukket ut, da dette er å anse som kraftfond, og bundet av 
finansreglementet. 

NOTE 16 SELVKOSTTJENESTER 

For enkelte kommunale tjenester kan kommunen kun kreve brukerbetaling inntil selvkost.  

(tall per 31.12.19 eksl.mva) 

Aktivaklasse Markedsverdi 31.12 Kostpris Bokført verdi 31.12 Resultatført verdiendring 2019

Sertifikater og obligasjoner 38 408 186                    35 300 000                  38 408 186                   1 994 704                                             

Aksjer 16 945 655                    12 000 000                  16 945 655                   2 952 632                                             

Hedgefond 333 377                          333 377                         -13 357                                                 

High Yield 8 018 849                      7 500 000                    8 018 849                      528 818                                                

 Eiendomsfond I 28 035 705                    23 115 000                  23 115 000                   1 157 488                                             

Total sum 91 741 772                    77 915 000                  86 821 067                   6 620 285                                             

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi:

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert til laveste verdis prinsipp:

Tall i 1000 kr 31.12.2019

Dispos is jonsfond 47 837 635             

Bufferfond, verdireguleringsfond -22 615 444           

Årets  regnskapsmess ige mindreforbruk 1 922 522               

Tidl igere års  regnskapsmess ige merforbruk

Fri egenkapital drift 27 144 713             
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* Opplysningene er gitt av Maren AS 

 
 

NOTE 17 ÅRSVERK, HONORARER mm 

Rådmannen har mottatt lønn med kr 1 015 700 og annen godtgjørelse på kr 5 067 i 2019.  
 
Ordfører mottok godtgjørelse med kr 880 408 i 2019. 
 
Både rådmann og ordfører følger kommunens pensjonsordninger. 
 
Revisjonshonoraret til Kommunerevisjonen Vest utgjorde kr 397 351. Dette inkluderer 
forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og bistand. 
 

Oversikt over årsverk 2017 2018 2019 

 142 141 142 

 

 

 
NOTE 18 FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT MED BETINGET UTFALL, SAMT HENDELSER 
ETTER BALANSEDAGEN 
 
Korona-pandemien fikk virkning for Lyngdal kommune fra begynnelsen av mars med økt beredskap 
og forberedelse til en periode der vi vil få økt sykdom i befolkningen og blant ansatte. Da regjeringen 
satte i verk de første store, strenge tiltakene 12.mars var kommunen allerede i gang med 
forberedelsene. Vi har benyttet perioden frem mot påske godt og har satt i verk mange tiltak for å 
være forberedt. Vi har utsatt flyttingen fra det gamle helsehuset til det nye helsehuset, for å kunne 
benytte det nye helsehuset til en økning av pasienter for kommunen. Vi har kjøpt inn en betydelig 
mengde smittevernutstyr, som helt sikkert likevel må suppleres, men det er en god start. Vi har også 
satt i verk en del tiltak i forhold til å planlegge for 25% sykefravær blant ansatte, opplæring i forhold 
til å få endre oppgaver og jobbe innen helse og omsorg. Hovedtyngden av ansatte har nå 
gjennomført et smittvernskurs. Kriseledelsen har daglige møter og organisasjonen jobber godt 
sammen i forhold til de utfordringene vi står overfor.  
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Når det gjelder konsekvenser for nye Lyngdal kommunen i forhold til korona-pandemien så er disse 
betydelige. Hele den daglige driften er endret. Korona-pandemien får også betydning for regnskapet 
for 2020. Regjeringen har gått ut med at kommunene vil få dekket de ekstra utgiftene som 
pandemien medfører, men det er selvsagt usikkert med nivået på det vi får dekket. Vi får reduserte 
barnehage- og SFO-inntekter, reduserte inntekter på kulturområdet, og reduserte renteinntekter 
som følge av betalingsutsettelser for kommunale krav. Det er også økt risiko for tap på krav siden 
mange innbyggere vil få lavere inntekter på grunn av høy arbeidsledighet og permitteringer. 
Kommunen vil også i 2020 få betydelige utgifter som følge av korona, og som skrevet over vet vi ikke 
før vi er over denne periode, om vi får dekket alt av ekstra utgifter. Den nye kommunen har betydelig 
gjeld. Rentenivået fra Norges bank er senket til 0,25 %, og vi får betydelige reduserte renteutgifter i 
2020.  
 
Situasjonen med korona har stor betydning for finansavkastningen i 2020. Det er likevel verdien per 
31.12.20 som vil ha betydning for resultatet på området i 2020. Porteføljen har lav risiko. Ut fra 
finans- og gjeldsforvatningsrapporten per 31.12.19, viste risikotesten et tap på kr 9,7 mill. Det er kr 
22,6 mill på bufferfondet. I tillegg så er bokført verdi for eiendomsfondet ca kr 7 mill lavere enn 
markedsverdien per 31.12.19. Slik det ser ut nå vil ikke eventuell negativ finansavkastning i 2020 
påvirke regnskapsresultatet for 2020.  
 
 
 
 
 
NOTE 19  KOMMUNEREFORMEN 

15.juni 2017 vedtok begge kommunestyrene i Audnedal og Lyngdal sammenslåing til ny kommune 
med navnet «Lyngdal». Året 2019 er preget av arbeidet med sammenslåingen. Dette innebærer at 
for årene 2018-2019 har fokuset vært på å opprettholde en god drift i Audnedal kommune, mens 
utviklingsarbeidet er konsentrert om byggingen av ny kommune.  
 
Prosjekt Nye Lyngdal har hatt utgifter på kr 12,2 mill i 2019. Dette er finansiert med inntektsføring fra 
bundet fond. Utgiftene og fondsbruken påvirker regnskapstallene for Audnedal kommune. 
 
 
Det er opprettet en politisk fellesnemnd med politikere fra begge kommuner som har ansvaret for 
samordning og etablering av ny kommune. Det overordnede målet for fellesnemda er å forberede og 
gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Forholdet mellom fellesnemnda 
og kommunestyrene i begge kommuner er presisert i Intensjonsavtalen: 

• Kommunene har i perioden fram til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som 
kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda. 

• Fellesnemda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg. 
Fellesnemda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske 
konsekvenser. Fellesnemda skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med 
årsbudsjetter. Det utarbeides et felles styringsdokument for økonomi- og investeringer i 
interimperioden. Styringsdokumentet behandles i fellesnemda. Det er likevel formannskapet 
som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 
Audnedal kommune opphørte som egen kommune 31.12.2019. 
 
Mellomværende med Lyngdal Kommune og Lyngdal Kultursenter KF, som Audnedal slår seg sammen 
med fra 1.1.2020, er følgende: 
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  Lyngdal kommune 
Lyngdal 
Kulturforetak 

Kortsiktig fordring 0 0 

Kortsiktig gjeld 727 000 0 

Kortsiktig gjeld 86 654 0 

Leverandørgjeld 619 368 28 026 

SUM 1 433 022 28 026 
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 Arkivreferanse: 2020/2584-9 
 Arkivkode: 210 
 Saksbehandler: Jan Seland 
 Adm.enhet: Kultur 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 57/2020 

   

 

Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kultursenter KF 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyret vedtar å godkjenne årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngdal kultursenter KF. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Etter § 16 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak, skal foretakets styre avlegge årsregnskapet innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars. 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt.  
 
Da det kommunale foretaket ble nedlagt fra og med 1.1.2020, er særregnskap og årsberetning for 2019 
signert av kommunedirektøren.  
Det vises til vedlagte årsberetning, regnskap, revisjonsberetning samt særutskrift av kontrollutvalgets 
behandling.  
 
Revisjonsberetning og behandlingen i kontrollutvalget er uten merknader.  
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Vurdering: 
Årsregnskapet for 2019 for Lyngdal kultursenter KF er gjort opp i balanse.  
 
Konklusjon: 
 
Kommunestyret vedtar å godkjenne vedlagte årsregnskap og årsberetning.  
 
Vedlegg: 

1 Årsberetning 2019 - Lyngdal Kultursenter KF 
2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF 2019 
3 Signert revisjonsberetning 2019 - kultur.pdf 
4 Særutskrift sak 6 -  KU uttalelse til årsregnskap Lyngdal Kultursenter KF 2019.doc 
5 Lyngdal Kultursenter KF - regnskap for 2019 
6 Noter: Lyngdal Kultursenter KF - regnskap for 2019 
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Årsberetning -Lyngdal kultursenter KF  -  2019

Aktivitetsnivået i Lyngdal Kultursenter KF
Aktiviteten  i  Lyngdal Kulturhus har vært relativt lik som året før. Besøkstallet derimot har gått
noe ned både for biblioteket og for kinoen. Det totale besøkstallet i  2019  var på  133 217.
Tilsvarende tall for  2018  var 130 010  — en oppgang på  2,5%.

Lyngdal kommunestyre vedtok  6.9.2018  å oppløse det kommunale foretaket Lyngdal

kultursenter KF med virkning fra og med 1.1.2020. Fra samme tidspunkt ble foretakets

virksomhet og ansatte innlemmet i Lyngdal kommune. Styret har avsluttet sin funksjonstid, og

årsberetning og regnskap for  2019  avleveres av kommunedirektør.

Styre
Styret for Lyngdal Kultursenter KF har i  2019  bestått av: Kirsti Tønnessen (leder), Tordis A.

Blørstad (nestleder), Bernt Mushom [medlem) Kari Abrahamsen (medlem), Ådne Fardal Klev

(medlem), Torrey Nørsett (medlem), og Karen Reisvaag (ansattes representant). Kultursjef jan

Seland har vært styrets sekretær. Anja Kath-Sundnes har møtt som fast vara for Torrey Nørsett i

2019.

Administrasjon /ansatte
Lyngdal kultursenter KF administreres fra kulturkontoret, som har sine lokaler i kulturhuset.

Her er 5,8 årsverk samlet: Kultursjef, kulturkonsulenter, kinosjef, teknisk leder og

kontormedarbeider. Kultursjefen er daglig leder for foretaket.

Foretaket harf l ende ansatte:

Administrasjon / økonomi:  1,8  årsverk

Teknisk: 1,75  årsverk

Kulturkonsulenter: 2,5 årsverk

Biblioteket: 3,92  årsverk

Ungdomsklubben Rocky: 0,8 årsverk

Kino/kiosk: 2,2 årsverk

Totalt 13 årsverk fordelt på 23 ansatte.

Likestilling, diskriminering og etikk

Av 23 ansatte er  8  kvinner og 15  menn. Ved alle ansettelser i foretaket vurderes både

likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Lyngdal Kultursenter KF er opptatt av et

inkluderende arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for flere tiltaksplasser gjennom NAV.

Lyngdal kultursenter følger Lyngdal kommunes etiske retningslinjer hvor ILO-konvensjonen er

lagt til grunn. Som et ledd i kommunens etiske retningslinjer har Lyngdal kommune også innført

frivillig registrering av ledere og nøkkelpersoner i styrevervregisteret. Dette omfatter også

ledere av kommunale foretaki kommunen.

Styret i foretaket har ikke vurdert behovi  2020  da foretaket ble nedlagt med virkning fra og med

1.1.2020.

1 LYNGDAL KOMMUNE
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Internkontroll /sykefravær

Foretaket har et eget internkontrollsystem. Daglig leder er ansvarlig for forvaltning og

oppfølging av dette. Daglig leder er ansvarlig for oppfølging av sykemeldte. Det finnes eget

internkontrollsystem for brannsikkerhet. Foretaket er ansvarlig for opplæring i brannvern for

egne ansatte, samt for ansatte som er leietakere i bygget (Jonas B. Gundersen og Veksti

Lyngdal].

Det er utviklet et eget avviksskjema hvor ansatte kan rapportere inn

avvik/hendelser/forbedringsforslag osv. Skjemaet er tilgjengelig gjennom Aspit Driftssenter.

Når det gjelder varslinger benyttes skjemaet til Lyngdal kommune som er tilgjengelig via

Compilo.

Sykefraværet for  2019  var på 3,6  %  Fraværet fordelte seg slik:

Kortidsfravær  (1-16  dager): 0,8%

Langtidsfravær(>16 dager): 2,8%.

Målet til Lyngdal kultursenter KF er at sykefraværet skal være under 4 %. Målsettingen tilsvarer

Lyngdal kommunes målsetting for skolesektoren/teknisk sektor. Sykefraværet i  2019  er godt

under målsettingen, noe som ser svært gledelig.

Økonomi
Regnskapet er gjort opp i balanse. Imidlertid er regnskapet avsluttet med et merforbruk på

78  386 kr. Det er gjort strykninger i henhold til regnskapsforskriftens §9, og i forbindelse med

avslutningen av regnskapet er avsetning til disposisjonsfond strøket med tilsvarende beløp.

Dermed gjøres regnskapet opp i balanse. Det vises til note  9  i regnskapet.

Utvalgte tall fra driftsreggnskapetzdlg 9

Nøkkeltall Regnskap Budsjett"

Brutto driftsresultgattggggggg g g 44 441 gg110g0g00gg
Netto driftsresultat g g g g fl  g  341201 253 000  3
Regnskapsmgessiggmindre/merforbruk g g0  H  gg g  0  å

Utrqlgtä utgzftefvg inntekterfra detaUre9nS£<ap,e,tT 7 T
Diverse kostnader 2019

.E.lzs=xg.iz..<zr.pvarming . - ---t ,--,2,OZ.4.2..5,. ...  , .".--
Bøker og media, bibliotek. g g g  323 407

.lils.l.äudsi..9.rga.nisasione? . .- ...--.1.3,1.å.23.6.f'i.. . -,, ",...
Annofisering/markedsføring. . .. 294.258.

*Kommunestyret bevilget  666  000 kr. ogforeninger  20219.

overført til kultursenterets budsjett, og tildelingen ble gjort av kultursenterets styre.
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Billettinntekter kiuo og kulturhus a  3 686226 a

Kiösksälg; Kitii?» å f . ‘"7 " å i033 1.20- ..
Reklameinntekter kino 83  840 a
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Driftsinntektene for foretaket var på  20 983  351  kr.  Budsjettet var på  20  357 107 kr. Avviket på

626  244 kr Vises  i  tabellen  under.  Etter tabellen gis en redegjørelse for avviket.

Driftsinntekter a a] Regnskap 19

..A1151r93alg3t ag 1§e,in:1t91£t,er - 5825 393
Overføringer med krav til 2 411 246

motytelse!" . . . .
Overføringer uten krav til 12 746 563

pmotytelser W aa w a p a

aaSufma H" __ 20  983351

«Andre salgs- og leieinntekter»

å å Budsjett19 å ,, l? Avvik  '

. 5379. 000.  ........fl.4.0.,3.93,..
2  142  000 269 246

12836  107 89  544

Avviket for posten skyldes i hovedsak at inntekter fra billettsalg til scenearrangementer gikk

bedre enn budsjettert. Inntektene var her 348  000  kr høyere enn budsjettert.

«Overføringer med krav til motytelser»

Avviket er i all hovedsak knyttet til for lavt budsjettert refusjon av sykepenger og feriepenger fra

staten, samt for lavt budsjettert refusjon fra stat og fylke. Refusjon av sykepenger  /  feriepenger

var 101  000  kr. for lavt budsjettert, mens refusjon fra stat og fylke var 125  000  kr for lavt

budsjettert. Dette gjelder blant annet tilskudd til den kulturelle skolesekken samt tilskudd fra

staten på 50  000  kr. til prosjekt på fritidsklubben som ikke har blitt tilsvarende justert i

budsjettet.

«Overføringer uten krav til motytelser»

Regnskapsposten gjelder utelukkende overføring fra Lyngdal kommune til foretaket. Avviket

skyldes at rentekostnadene ble lavere enn budsjettert, og dermed ble overføringen fra

kommunen til foretaket redusert.

Driftsutgiftene var på 21 027 792 kr, mens budsjettet var på 20 247  107.  Avviket på 780 685 kr.

vises i tabellen under:

Driftsutgifter Regnskap 19 Budsjett 19 Avvik

Lønnsutgifter " i i * __ _ i i §2_7W§Z§i ”  7  188107, _  "139  769

Sosiale utgifter 1 982  283 1 904  000 78 2873

Varer/tjenester som inngåri egen 7 656 584 7 248  000 408 584

,. .. - . .
Varer/tjenester som erstatter egen 96 180 20  000 76 180

ti-Prod:  7T? 7 7 T -. . . .
..Q.Y0£i9ri.ng€f, ,, 2  174 773 2 107 000 167.773";

3_AY.§l<I§YLi[1,g9£._-__.._. . .- .-.....-...1-7..90..096 .. 1 780 000 i 10 096 =
  sumdriftsutgirter . - 21 027 792 u  .. 20247107  . ..7.80 685;
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Driftsutgiftene har et totalt avvik  på  780 685 kr (merforbruk). Det største avviket  innen

driftsutgiftene ligger  på  posten Varer/tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon. Dette er
«ordinære driftsutgifter» hvor de fleste av foretakets kostnader bokføres. Denne har et

overforbruk  på  408 584 kr. 150 000 av dette avviket skyldes uforutsette utgifter knyttet til
service/reparasjon  på  ventilasjonssystemet på kulturhuset.  I  tillegg er 150 000 kr av avviket
knyttet til høyere kostnader til arrangementsavvikling (honorarer etc). Dette beløpet burde vært
justert underveis, og sett  opp mot økte inntekter fra billettsalget på kulturhuset. Det ble også
bokført 50 000 kr. i utgifter på fritidsklubben til prosjektet som mottok statlig støtte. Her ble det
ikke foretatt budsjettendring, og både utgiftene og inntektene til dette prosjektet [ref. avsnitt  på

side 3) generer dermed avvik  på  både pluss- og minussiden i regnskapet. Utover det som er
nevnt i dette avsnittet anses avvikene som mindre, og disse kommenteres ikke spesifikt.

Fond —avsetning til fond

Følgende avsetninger til fond er gjorti 2019:

Avsetninger å å gg g g g g g Regnskap 1g9ggg g Budsjett 19 g M Avvik

Avsatt til disposisjonsfond (fjorårets 298 259* 308 259 10 000*

Overskudd? .. . . . . . - . . . .
Avsatttilbniædnsäf9nd. . . . . . ......40.18.5. 40 000 - . 185.

Mindreforbruki  2018 var på 293 259 kr. Av dette vedtok styret  å  sette av 35 000 kr. til
kulturminneplan. Resterende beløp, 258 259 kr. ble avsatt  på  disposisjonsfond i 2019-
budsjettet.  I  tillegg ble det budsjettert med en avsetning til olsokfondet på 50 000 kr. Til sammen
308 259. Samtidig vedtok styret at 10 000 av disse 50 000 skulle holdes tilbake til klagesaker i
forbindelse med tildeling av kulturmidler. Det ble derfor kun avsatt 40 000 kr, og dermed vises

et avvik på 10 000 kr. i regnskapet.

*Grunnet strykningsregel (regnskapsforskriften § 9) er det foretatt en strykning på  78 386 kr av
det beløpet som opprinnelig ble avsatt til disposisjonsfond. Dette for å dekke opp et merforbruk
på  tilsvarende beløp. Etter strykninger står man igjen med en avsetning til disposisjonsfond  på

219 872 kr. Avviket etter strykning utgjør dermed 88 387 kr.

Fond — bruk avfond

Tabellen under viser detaljert utdrag fra posten «bruk av disposisjonsfond»:

åfnrukjävdifspöäiäjohåföhdåå å å å å  "Rggnskap 81798 å  Budsjett 819 "
Tildelinger fra Olsokfondet 54 100 58 000 3 900

1“n”n.*i;;;;p*a; å å 13670156* fiåöffbloo  å  ” fo
Utskifting agvvindugerg g g g 100000 100000 åg g g OW

Sumj " " å å  .. .. 000; f”... ff3f9.00f
Bakgrunnen for avviket  på  3 900 kr, er at Olsokfondet består av to deler, en del  på

disposisjonsfond, og en del  på  bundet fond.  I  2019 bevilget styret 3 900 kr.  %  enn det som var

tilgjengelig på  disposisjonsfondet, og det bundne fondet måtte tas i bruk for å gjennomføre
bevilgningen. Det vil derfor stå en linje i regnskapet med bruk av bundet fond med et avvik på
3 900 kr. Bruken av Olsokfondet, på 58 000 kr. var altså budsjettert i sin helhet ved bruk av
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disposisjonsfond, men  3  900 avbevilgningen  måtte  tas av bundet fond. Det vises for øvrig til

note 4 i regnskapet.

Oversikt over fond etter regnskapsavslutning 201 9
Totalt er det 681  000  kr. på fond. Av disse utgjør 362 000 kr. disposisjonsfond, mens resten er

bundne fond. Tabellene under viser detaljert fondsoversikt.

Disposisjonsfond 31.12.2019
Disposisjonsfond 2 Z

Olsokspillet kulturfond  T 1 11 0
Vedlikeholdsfond  — kulturhuset: 221  000

Landbruksmuseet T 25  000

Aktivitetsfond ungdomsråd 96 O00

..Förpr1éfsiékt.R9m$19ir9nä-.. _ ... - . .. 18.000.
11011511)dsisjbnsfbhdiidtaitf11 11 111016121000 T

Bungne fond * 1113111.11121.12101191
Rocky ungdomsklubb 90  000

Olsokspillet kulturfond: 119 O00  1

Lyngdal misjonsmuseum: 45  000

jubileum Rocky: 1 30 000

Kulturminneplan . - .. . . . . 35.000.
111iiiihfdnké iöiiäféiäiti fif1f11 A 1110110001 1 1

T j3§i?i2*-fib

31.12.2013
1  11341000

14 000
299 000
25000
96 000

,..,.1$..0.0.011
1  15061 001011

88000
120 000
14510001
T 30 00011

w  g1 g1 0

1112109111001011

I  tillegg til ovennevnte fond, står det  86  000 kr. på ubundet investeringsfond.

Pensjonsforpliktelser

Foretaket har hatt egen avtale med KLP om kollektiv pensjonsordning for ansatte i foretaket.

Regnskapet og note 2 i regnskapet viser foretakets utgifter og forpliktelser. Avtalen mellom KLP

og foretaket ble sagt opp fra og med  2020  i forbindelse med oppløsningen av foretaket.

Pensionsforplikteläeliper 31-.1.2.-1.9 .
. .Pensi9p$mid1er per. 314242 .

Investeringsregnskapet 201  9

3071 220

200 g

..Nett0. nénsimzsfetp1ikfé1s9éi1å91tfåi;12515I 151461101150

I løpet av  2019  er det foretatt flere investeringsprosjekter knyttet til vedlikehold av Lyngdal

kulturhus.

Følgende prosjekter har blitt ferdigstilt i  2019:

o  Scenerigg festsalene, Lyngdal kulturhus

o  ENØK—prosjekt Lyngdal kulturhus

Følgende prosjekter startet i  2019, og er ferdigstilt:

o  Skifte av nødlyssystem på Lyngdal kulturhus

o  Luftutskiller til restaurant

5 LYNGDAL KOMMUNE
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lnvesteringsregnskapet er gjort opp med  et  udekket behov på  86  487 kr.

Fremtiden

Lyngdal kultursenter KF ble avviklet fra og med  1.1.2020.  Arbeidsoppgaver og personell har blitt

overført til Lyngdal kommune. Foretakets virksomhet har blitt organisert i det som kalles

virksomhet for kultur, og det vil ikke lenger bli avlagt særregnskap for kultursektoren da denne

inngår i kommunens budsjett og regnskapsrapportering.

Lyngdal, 27.4.201  9

l
v «— l-

l “U/" (*1.;/L J  X! "f" i l *
jan Seland

Daglig leder

icjéfzpzav Hæäkx» 'a. x  *x
Kommunedirektør
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Fra: Willy Gill[willy.gill@asekretariat.no]
Sendt: 28.05.2020 08:08:55
Til: post@lyngdal.kommune.no[post@lyngdal.kommune.no]
Kopi: Kjell Olav Hæåk[Kjell.Olav.Haeak@lyngdal.kommune.no];Berit Kolsrud
Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no];Vidar Skarpeid[vidar.skarpeid@gmail.com];Jan
Kristensen[Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no];Irene Loka[Irene.Loka@komrev-vest.no];'lene
rugland'[lene.rugland@komrev-vest.no];Monica Nilsen[Monica.Nilsen@komrev-vest.no];Kristine S
Valborgland[kristine.s.valborgland@lyngdal.kommune.no];Karl Emil
Erlandsen[Karl.Emil.Erlandsen@lyngdal.kommune.no];Jan Seland[Jan.Seland@lyngdal.kommune.no];
Tittel: Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF 2019

Kontrollutvalget behandlet denne saken i møte 27.05.20, sak 06/20 og vedtok følgende uttalelse til
kommunestyret:
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå
revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest.
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller de
formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov.
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 2020, har kontrollutvalget
ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal Kultursenter KF.
 
 
Vedlagt følger utskrift av sak 06/20.
 
Det bes om at denne fremlegges for formannskap og kommunestyre ved behandling av årsregnskapet.
 
 
Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat
 
Willy Gill
Utvalgssekretær
 

92



KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 

Telefon  47 25 47 20  Telefon  38 33 41 90 / 92  Telefon  38 27 30 47 / 48 
E-post: post@komrev-vest.no     
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 

 
 
 
 

Til kommunestyret i Lyngdal kommune 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

5.5.2020 
213/20-255 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert særregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF som viser et negativt netto 
driftsresultat på kr 341 201 og et regnskapsmessig  mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal Kultursenter KF 
per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets 
årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.  

 
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den 
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 
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side 2 
 

ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om 
årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.  

 
Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å 
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om særbudsjett 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland       Monica Nilsen 
Oppdragsansvarlig revisor     Registrert revisor 

  
Kopi: Kontrollutvalget, Formannskapet, Kommunedirektøren 
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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 27. mai 2020 
 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP LYNGDAL KULTURSENTER KF 2019 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalget. Revisor orienterte om utført revisjonsarbeid. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal 
Kultursenter KF. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Saksdokumenter:  
Årsregnskapet for 2019 
Noter 
Årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning datert 05.05.20 
 
 
Saksopplysninger: 
Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr. 341 201 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 0.     
 
Det er avgitt standard revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.  
 
Daglig leder vil være til stede i kontrollutvalgets møte for å presentere regnskapet og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
Revisor vil også være til stede i møtet. 
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Vurderinger: 
Jeg anbefaler kontrollutvalget å vedta en standard uttalelse knyttet til foretakets regnskap.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 2020, 
har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal Kultursenter KF. 
 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær       
 
 
Utskrift sendt elektronisk til:  
Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor      
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF -REGNSKAP FOR 2019

DRIFTSREGNSKAP:

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter (note 7)
Overføringer med krav til motytelser (note 7)

Overføringer uten krav til motytelser (note 7)

Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter
Varer/tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon (n. 7)

Varer/tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon (n.7)
Overføringer (note 7)

Avskrivninger (note 7 og 10)
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Bruk av tidligere års regnskaps. mindreforbruk (note 4)
Bruk av disposisjonsfond (note 4)
Bruk av bundne fond (note 4)

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsmssige merforbruk

Avsatt disposisjonsfond (note 4 og 9)
Avsatt til bundne fond (note 4)

Sum avsetninger

Re nskapsmessig mindreforbruk

Regnskap 19

-150
—5 825 393
-2 411 246

-12 746 563

-20 983 351

7 327 876
1 982 283
7 656 584

96 180
2  174 773
1 790 096

0

21 027 792

44 441

—59 874
O

—59 874

598 148
1 548 582

0

2 146 730

2 086 856

-1 790 096

341 201

-293 259
-304 100

-3 900

-601 259

0
0

219 872
40 185

260 058

0

Budsjett 19

0
—5 379 000
—2 142 000

—12 836 107

—20 357 107

7 188 107
1 904 000
7 248 000

20 000
2 107 000
1 780 000

0

20 247 107

—110 000

-80 000
0

-80 000

623 000
1 600 000

0

2 223 000

2 143 000

—1 780 000

253 000

-293 259
—308 000

0

-601 259

O
O

308 259
40 000

348 259

0

Avvik 19 Regnskap 18

150
446 393
269 246
—89 544

626 244

—139 769
—78 283

—408 584
—76 180
-67 773
—1 0 096

0

—780 685

-154 441

—20 126
0

—20 126

24 852
51418

76 270

56 144

10 096

—88 201

-3 900
3 900

0

88 387
—185

88 201

0

—750
—5 737 739
—1 438 422

—11 888 961

—19 065 871

6 754 901
1 885 560
6 884 178

10 000
1 206 513
1 779 670

0

18 520 822

—545 049

—49 362
0

—49 362

589 878
1 472 582

0

2 062 460

2 013 098

-1 779 670

—311 621

0
-36 000

0

-36 000

0
0

50 000
4 362

54 362

—293 259
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF  — REGNSKAP FOR 2019

INVESTERINGSREGNSKAP:

Investeringer  i  anleggsmidler (note 10)
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler (note 6)
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsdelen
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger (note 4)

Sum finansiering

Udekket

Regnskap 1 9 Budsjett 19

1 309 795
0

4  863
0
0
0

1 314 658

-942 433
0
0

-140 876
0
0

-1 083 309

0
0

-144 863

—1 228 1 72

86 487

1318 041
0

O

0
0
0

1318 041

-942 433
0
0

-235 608
O
0

—1 178 041

O
0

-140 000

-1 318 041

0

Avvik 19 Regnskap 18

8 246
0

-4 863
0
0
0

3 383

-86 487

2 457 993
0

4 143
0
O
0

2 462136

—2 162 567
0

—30 800
-264 626

0
0

-2 457 993

0
0

-4143

—2 462 136

0
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LYNGDAL KOMMUNE

LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

BALANSEREGNSKAP:

Faste eiendommer og anlegg (note 10)

Utstyr, maskiner og transportmidler (note 10)

Utlån
Aksjer og andeler (note 6)

Pensjonsmidler (note 2)

Sum anle smidler

Kortsiktige fordringer (note 5)

Sertifikater

Obligasjoner

Kasse og bankinnskudd

Sum omlø smidler

Sum eiendeler

Disposisjonsfond (note  4  og 9)

Bundne driftsfond (note 4)

Ubundne investeringsfond (note 4)

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (note 4)

Udekket investeringsregnskapet (note 4)

Kapitalkonto (note 4)

Sume enka ital

Pensjonsforpliktelse (note 2)

Andre lån (note 5)

Sum Ian sikti "eld

Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld (note 5)

Premieavvik (note 2)

Sum kortsikti "eld

Sum "eld

Sume enka ital o "eld

Kommunekassen

Re nska 19

46  147 366

2 332 288

0

12 930

2 525 200

51  017 784

827 231

0

0

3  236 022

4  063 253

55  081  037

-362 081

-319 339

-86 590

0

0

86  487

-26 816 966

-27 498 490

-3 148 209

-21 052 609

-24 200 818

0

-2 615 853

-765 876

-3 381 729

-27 582 547

-55 081 037

Lyngdal, 31. desember 2019/29.april 2020

r,r

Klln £1WftKs Jan Martin Kaarigstad

regnskapsansvarligDaglig leder

I V  \\c‘,~\_‘. ir

Re nska 18

46 394 309

2 565 646

0

8 067

2 384 760

51 352 782

2 723 896

0

O

‘I 444 139

4168 035

55 520 817

-586 309

-283 054

-91 453

0

-293 259

0

-26 784 691

-28 038 766

-2 909 332

—21 658 758

—24 568 091

0

-2 310 078

-603 882

—2 913 960

-27 482 051

-55 520 817

fl"

"(ix i

kjéiiöiaviäliaéåk
Kommunedirektør

ll
j  1

«fit (LK
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF - REGNSKAP FOR 2019

NOTER:

1.

2.

Lyngdal Kultursenter KF ble stiftet 01.03.03 og registrert  i  Foretaksregisteret 19.05.03.

Foretakets formål er drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet.

Regnskapet er avgitt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Lyngdal kommunestyre vedtok 06.09.18 å oppløse Lyngdal kultursenter KF med virkning fra 01.01.20,

mens virksomheten fra samme tidspunkt innlemmes i Lyngdal kommune. Foretaket ble slettet i

Foretaksregisteret 16.01.20.

Pensioner:

Foretaket har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen

omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uføre-

pensjon med samlet pensjonsnivå på 65% sammen med folketrygden. Egen avtale etablert i 2015,

mens ordningen tidligere har inngått i avtalen til Lyngdal kommune.

Etter  §  13  i  årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er

beregnet ut fra langsiktige forutsentinger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnaden beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjons-

ordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom

betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieawik, og skal inntekts- eller

utgiftsføres i driftsregnskapet.

Regnskap 19 Regnskap 18

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieawik:

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 038 054 974 767

Rentkostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 119 163 110 657

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -91 988 -86 095

Administrasjonskostnader 37 752 38 828

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 1 102 981 1 038 157

Betalt premie i året 869 863 874 824
Årets premieavvik 233 118 163 333

Brutto påløpt pensjonsforpliktelese pr. 31.12 3 071 220 2 844 508

Pensjonsmidler pr. 31.12 2 525 200 2 384 760

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12 546 020 459 748

Økonomiske forutsetninger for beregningen:

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 %

Forventet avkastning 4,50 % 4,50 %

Side 1 av 4
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LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

LYNGDAL KOMMUNE

NOTER:

3.

4.

Endrin iarbeidska ital:

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Korreksjon avskrivninger

lnvesteringsutgifter

Eksterne finansieringstransaksjoner

Endring i arbeidskapital i driftsregnskapet

Endring omløpsmidler

Endring kortsiktig gjeld

Endring i arbeidskapital balansen

Avsetnin ero bruk av avsetnin er:

Avsetninger til fond

Bruk av avsetninger

Til avsetning senere år

Netto avsetninger

Saldo disposisjonsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i driftsregnskapet

Brukt i driftsregnskapet

Brukt i investeringsregnskapet

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12

Saldo bundne driftsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i driftsregnskapet

Brukt i driftsregnskapet

Brukt  i  investeringsregnskapet

Saldo bundne driftsfond pr. 31.12

Saldo ubundne investeringsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i investeringsregnskapet

Brukt i investeringsregnskapet

Saldo ubundne investeringsfond pr. 31.12

Saldo kapitalkonto pr. 01.01

Aktivering fast eiendom

Opptak av langsiktig lån i kommunen

Avdrag på lån

Avskrivninger

Nedskrivninger

Pensjonsforpliktelse

Pensjonsmidler

Saldo kapitalkonto pr. 31.12

Kommunekassen

572 551

-572 551

-572 551

-362 081

-319 339

-26 816  966

Regnskap 19

-20 983 351

21 027 792

-1 790 096

1 314 658

1 003 547

-104 782

-467 769

260 058

-746 122

-86 487

-586 309

-219 872

304 100

140 000

-283 054

-40 185

3 900

0

-91 453

0

4 863

-86 590

-26 784 691

-1 314 658

942 433

-1 548 582

1 790 096

0

238 876

-140 440

Regnskap 18

-19 065 871

18 520 822

-1 779 670

2 462 136

-444 895

-307 478

829 267

—521 789

97478

54 362
-40 143

293 259

29473

-572 309

-50 000

36 000

0

-586 309

—278 692

—4 362

0

0

-283 054

-95 596

0

4 143

-91 453

-26 880 559

-2 462 135

2 162 567

-1 472 582

1 779 670

0

997 324

-908 976

-26 784 691

Side 2 av 4
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LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

NOTER:

5.

6.

7.

8.

Regnskap 19

Oversikt over foretakets fordrin er o "eld:

Foretakets samlede fordringer
Herav fordring på Lyngdal kommune
Herav fordring på Audnedal kommune

Foretakets samlede gjeld
Herav gjeld til Lyngdal kommune

Herav gjeld til Audnedal kommune

827 231
422 615

28 026

—27 582 547
-21 052 609

0

Regnskap 18

2  723 896
2 159 945

O

—27 482 051
—21 658 758

0

Gjeld til Lyngdal kommune er langsiktig med 13,6 års gjenværende løpetid. Rentebetingelsene
tilsvarer det kommunen betaler sine lånegivere. Men endringer  i  renten kompenseres gjennom

tilskuddet fra kommunen, slik at foretaket kan se bort i fra renterisiko.

Foretaket har innbetalt kr 12 930 som egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP),

herav kr  4  863  i  regnskapsåret.

Regnskap 19

Oversikt over foretakets inntektero ut ifter:

Foretakets samlede salgs- og leieinntekter
Herav inntekter fra Lyngdal kommune

Foretakets overføringer med krav om motytelse

Herav overføringer fra Lyngdal kommune

Foretakets overføringer uten krav om motytelse
Herav overføringer fra Lyngdal kommune

Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon
Herav varer og tjenester fra Lyngdal kommune

Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon
Herav varer og tjenester fra Lyngdal kommune

Foretakets samlede overføringer
Herav overføringer til Lyngdal kommune

Ytelser til ledende ersoner i foretaket:

Daglig leder: Lønn kr 740 689 og annen godtgjørelse kr  4  979

Styreleder: Honorar kr 39 099.

-5 825 393
0

-2 411  246
0

-12  746  563
-12 746 563

7  656  584
0

96180
0

2 174 773
O

Regnskap 18

—5 737 739
O

-1 438 422
0

—11 888 961
—11 888 961

6 884 178
0

10 000
0

1206 513
0

Side 3 av  4
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF -REGNSKAP FOR 2019

NOTER:

9. St knin eridriftsre nska et

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet

er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 78 386

Redusert avsetning til disposisjonsfond —78 386
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger O

10. Anleggsmidler:

Kulturhuset Romsleiren Klokkergården

Anskaffelseskost pr. 01.01 63 158 954 672 175 1 456 472
Akkumulerte avskrivninger —18 148 431 —201 654 —543 207

Bokført verdi pr. 01.01 45 010 523 470 521 913 265

Tilgang i regnskapsåret 1 068 424 0 0

Avgang i  regnskapsåret 0 0 0

Nedskrivninger 0 0 0

Avskrivningeri regnskapsåret —1 423 489 —33 609 —29 129

Bokført verdi pr. 31.12 44 655 458 436 912 884 136

Utstyr

5 453 348
—2 887 702
2 565 646

241 371
0
0

—303 869
2 503 148

Sum

70 740 949

-21 780 994

48 959 955

1 309 795
0
0

—1 790 096
48 479 654

Avskrivningstiden er 50 år for kulturhuset og Klokkergården, 20 år for Romsleiren, mens utstyr
avskrives over 5  — 10 år.

Side 4 av 4
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 Arkivreferanse: 2020/1701-7 
 Arkivkode: 210 
 Saksbehandler: Alla Steffensen 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 58/2020 

   

 

Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret vedtar det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019.   
 
Som konsekvens av vedtatt årsregnskap vedtar kommunestyret følgende disponeringer/endringer i 
 
Driftsbudsjettet for 2020:   
• regnskapsmessig merforbruk på i alt kr 9.363.000   
• dekkes med bruk av disposisjonsfond  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I likhet med i fjor foreligger det i år to dokumenter til behandling.  Dokumentet «Årsrapport 2019 - 
Årsberetning og regnskap» inneholder innledning, orientering om organisering og styring, fokusområder, 
tjenesteområder samt årsberetningen i henhold til kommuneloven § 48 femte ledd med regnskap og 
noter samt revisors beretning (side 85-86).   
Det andre dokumentet «Årsrapport 2019 – Vedlegg/Enhetenes årsmelding» er intern årsmelding fra 
enhetene.     
 

SAKSFRAMLEGG
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Både årsregnskapet med noter og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 30.juni etter 
regnskapsårets slutt etter innstilling fra formannskapet.  Den formelle årsberetningen (side 41-52) og 
årsregnskapet (side 53-84) er utarbeidet i henhold til kommunelovens regler med tilhørende forskrift om 
årsregnskap og årsberetning samt god kommunal regnskapsskikk.   
 
Etter regnskapsforskriften skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.  Driftsregnskap (regnskapsskjema 1) og 
investeringsregnskap (regnskapsskjema 2) skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som 
kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.        
 
Kommuneloven krever at kommunestyrets vedtak må angi disponering av regnskapsmessig overskudd 
eller dekning av regnskapsmessig underskudd både i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet.  
Vedtaket registreres som endring av budsjettet i påfølgende år.        
   
Investeringsregnskapet er i overensstemmelse med veilederen fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gjort opp i balanse. Ettersom veilederen anbefaler felles finansiering 
medfører det at prosjekter med manglende finansiering blir dekket gjennom bruk av ledige midler til 
andre prosjekter. Som følge av store investeringer fortsetter kommunens lånegjeld å vokse. 
 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 9.363.000 etter 
strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond kr 7.200.000.  
Etter §14-11 i kommuneloven skal merforbruk i driftsregnskapet dekkes inn året etter at det oppsto, og 
senest det andre året etter at det oppsto. I § 14-5 siste ledd slås det fast at dersom årsregnskapet legges 
fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets (2020) 
budsjett. Dersom merforbruket skal dekkes inn over flere enn 2 år etter at det oppsto skal kommunen 
komme under statlig kontroll – ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). 
 
Vurdering: 
Kommuneregnskapet har tre forskjellige resultatbegreper, jfr. økonomisk oversikt drift (side 59 og 60 i 
årsrapporten).  
 
Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. For første gang siden 2015 var 
dette negativt i 2019 med kr -42,1 mill. Til sammenligning var tallet 7,8 mill. i 2018, dvs. en endring på 
hele 49,9 mill. på ett år. I dette tallet er det bl.a 10 mill til Sørlandsbadet for dekning av eventuelle mva-
krav. Men resultatet er likevel betydelig svakere enn tidligere år. 
 
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat med fradrag av netto finansutgifter korrigert for avskrivninger. 
Dette er det mest sentrale resultatbegrepet. I 2019 var dette resultatet på -40,3 mill. mot 13,8 mill. året 
før. Dette tilsvarer henholdsvis -5,2% og 1,79% av driftsinntektene. (Teknisk beregningsutvalg anbefaler 
1,75 % av driftsinntektene som et minimum).  
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Regnskapsmessig resultat er et dårlig resultatbegrep ettersom det i tillegg til netto driftsresultat, også 
påvirkes av netto bruk av avsetninger. Avsetning til og bruk av bundne driftsfond skjer etter regler 
uavhengig av budsjettvedtak. (Budsjettallene er her å betrakte som anslag for selvkostområdene og 
havna). Avsetninger og bruk av avsetninger forøvrig er basert på tidligere vedtak i kommunestyret. 
 
Ved inndekning av merforbruk i driftsregnskapet kan det benyttes disposisjonsfond foruten 
omdisponeringer i inneværende års budsjett. Fra 2020 kan inndekning ikke lenger utsettes hvis 
kommunen har midler på disposisjonsfond. 2020 tall viser at merforbruket fortsetter og det jobbes med å 
få den økonomiske situasjonen under kontroll. Det foreslås derfor å bruke tidligere oppsparte midler 
(disposisjonsfond) til dekning av merforbruket fra 2019. Kommunens disposisjonsfond hadde en positiv 
utvikling i 2014 -2018 men ble redusert med hele 16,3 mill. i løpet av 2019. Fondet er på 42,3 mill. (5,4 % 
av driftsinntektene i 2019). Anbefalt målsetting er på 5% av driftsinntektene.  
 
 
Konklusjon: 
Vedlagte årsberetning og regnskap med noter, gir samlet en riktig framstilling av kommunens økonomiske 
stilling ved utløpet av 2019. Det anbefales derfor at kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 
samt de foreslåtte disponeringer/budsjettendringer. 
 
Vedlegg: 

1 Årsmelding fra enhetene  2019 pr 18.05 
2 Revisjonsberetning for 2019 
3 Årsrapport 2019 pr. 23.5.20 
4 Kontrollutvalgets uttalelse til  årsregnskap Lyngdal kommune 2019 
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Innledning 
 
Denne rapporten inneholder de kommunale enhetenes egen rapportering til årsmeldingen for 2019. 
Enhetene skal i all hovedsak rapportere innenfor tre perspektiver:  
 
Økonomi 
Medarbeidere  
Tjenestekvalitet 

Økonomi 
 Budsjettkontroll 

Budsjettavviket viser samlet regnskap for hele 2019 i forhold til vedtatt budsjett for enheten. Et 
eventuelt avvik mellom regnskap og budsjett vises både i beløp og i prosent. I siste kolonne vises et 
statuslys som er knyttet til avviket i prosent. Dersom statuslyset er grønt, så betyr dette at det enten 
ikke finnes avvik eller at enheten har hatt et mindreforbruk i 2019. Ved gult statuslys er det et avvik 
(merforbruk) mellom 0-1%, mens rødt statuslys indikerer et merforbruk høyere enn 1% i forhold til 
vedtatt budsjett.  

 
Medarbeidere 

 Medarbeiderundersøkelsen – 10 -Faktor 
Fra 2017 ble det gjennomført en ny type medarbeiderundersøkelse «10 Faktor», rettet mot alle 
ansatte for å kartlegge medarbeidernes opplevelse av mestring, motivasjon og bruk av støtte i Lyngdal 
kommune. Undersøkelsen gjennomføres ikke årlig og ble derfor ikke gjennomført i 2019. 
 

 Sykefravær 

Sykefraværet viser samlet sykefravær (både korttids- og langtidsfraværet) for enheten for hele året. 

Måltallet for enhetene varierer avhengig av hvilket tjenesteområde som enheten tilhører:  

Administrasjon og støttetjenester:  0 % - 4 % = , 4 % - 6 % =   , mer enn 6 % =   

Skole og Plankontoret:    0 % - 4 % = , 4 % - 6 % =   , mer enn 6 % =   

Helse/omsorg, barnehager, tekniske tjenester: 0 % - 8 % = , 8 % - 10 % = , mer enn 10 % =   

 

Tjenestekvalitet 

Enhetene vil rapportere på fagspesifikke resultater for 2019. Disse kan være ulike fra enhet til enhet, 

men enheter innenfor sammen tjenesteområde rapporterer gjerne på det samme. For eksempel vil 

alle skolene rapportere på læringsresultater.  

Statuslysene indikerer også her om målsettingene er oppnådd. Dersom statuslyset viser , så betyr 

dette at enheten ikke innehar både resultater og målsettinger for 2019.  
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Administrasjon og støtteenheter 

Rådmannen 
 
 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Rådmannen hadde et overskudd på kr 1 372 509,-  Dette skyldes vakante stillings-prosenter deler av 
året og mindre utgifter enn budsjettert til politiker godtgjøring.  
 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  7 248 875    8 621 384    -1 372 509    -15,9%    
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Plan og økonomi 
 
 
 

 
Økonomi 

 

 Budsjettkontroll 
 
 
Plan og økonomi hadde i 2019 et overskudd på 1,1 million kroner. Dette skyldes mindreforbruk på 
skoleskyss.  

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  17 113 356    18 227 329    -1 113 972    -6,1%    
 
 
 
 

 
Medarbeidere 

 
 
 

 

 
Høyt nærvær 
 

Sykefraværet I enheten var 6,3% i 2019. Enheten er liten og det blir derfor store utslag for få personer. 
Fraværet er langtidsfravær som ikke er jobbrelatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,3%    4,0%    
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Organisasjonsavdelingen 
 
 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 
 

 
2019 ble et år der mye var uforutsigbart, og det var vanskelig å holde god budsjettstyring. På grunn av 
kommunesammenslåingen og høyt arbeidspress måtte avdelingen i større grad bruke ekstra 
lønnskostnader i forbindelse med flere oppgaver og økende sykefravær. I tillegg til høyere 
lønnskostnader hadde vi en del arbeidsmiljøutfordringer, noe som genererte et større forbruk av 
Bedriftshelsetjenesten enn planlagt. Avdelingen hadde i utgangspunktet ikke budsjett for ekstraarbeid i 
den omfang vi arbeidet. Likevel var de ansatte fleksible med å overføre mer-tid og ferie til 2020 i den 
grad man hadde mulighet. Faste refusjoner, og overføring av lønnsmidler fra Audnedal gav likevel et 
positivt resultat på slutten av året. Overskuddet skyldes nok også at vi ikke hadde tid eller anledning til 
å bruke budsjettmidler på kurs og kompetanseheving i løpet av året. 

 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  7 718 442    8 058 624    -340 182    -4,2%    
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Medarbeidere 

 
 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Avdelingen hadde i første halvdel av 2019 ingen sykefravær. Til tross for høyt tempo, og mye arbeid, så 
var de ansatte motiverte og engasjerte i arbeidet. Det å holde daglig drift og i tillegg bruke mye tid i 
arbeidsgrupper relatert til den nye kommunen ble likevel etterhvert en medvirkende årsak til at flere 
ble sykemeldt. Arbeidsområdene i Organisasjonsavdelingen er vanskelig å hente inn vikar for å dekke, 
og derfor medførte noens fravær en enda større arbeidsbelastning på de som var igjen. På høsten ble 
det kritisk da vi kom i en situasjon der ingen fast ansatte kunne kjøre lønn. I tillegg var dette en periode 
der det nye lønnssystemet skulle bygges opp, og implementeres. I noen måneder var det behov for å 
oppdatere og vedlikeholde to lønnssystemer, noe som i tillegg til alt det andre var ekstremt krevende. 
Vi fikk etterhvert ressurser fra prosjektet nye Lyngdal, og en ressurs fra et vikarbyrå. Dette, samt viljen 
til å ville være med på å forme den nye arbeidsplassen vår, holdt de fleste i gang. Arbeidsbelastningen 
på de som var igjen ble uansett ekstrem høy ut året. De ansatte i avdelingen og i prosjektet gjorde en 
formidabel innsats for å komme i mål 31.12.19. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,9%    4,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Rask og effektiv saksbehandling 
 

 
Organisasjonsavdelingen har i 2019 håndtert 60 ulike ansettelsessaker, og skrevet tilbud til 241 nye 
medarbeidere. Av disse var det 219 som takket ja- og resten gikk videre til neste innstilt i vedtaket. 
Hver enkelt ansettelse er en arbeidsom prosess som involverer flere ansatte. Intensjonen er at arbeidet 
vi la ned i forhold til digitalisering og effektivisering skal gjøre dette arbeidet mindre tidskrevende i ny 
kommune. Det er uansett positivt å se at 91 % av de som er innstilt som nummer en til stillingen har 
takket ja til å jobbe i Lyngdal kommune. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall ansettelsessaker på stilling Lyngdal 60 -  
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Antall ansettelsessaker på stilling Audnedal  - -  
Andel som takker ja til stilling i henhold til 
innstilling Lyngdal 

91%  90 %  

Andel som takker ja til stilling i henhold til 
innstilling Audnedal 

-  90 %  

 

 

 

 
Forebyggende HMS arbeid 
 

 
Organisasjonsavdelingen har initiert 4 prosesser i 2019 der vi har bistått arbeidslag i kommunen i 
forhold til arbeidsmiljøet. Dette er snakk om prosesser som har vedvart utover 2 møter- og som har 
krevd engasjement fra flere ansatte. I to (50 %)av disse prosessene har vi i tillegg hatt ekstern bistand 
fra Bedriftshelsetjenesten eller arbeidslivssenteret på NAV. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall arbeidsmiljøprosesser  4 -  
Andel prosesser som inkluderer 
bedrifthelsetjenesten og arbeidslivsenteret 

 50% %  40 %  

 

 

 

 

 
Samarbeid og utvikling 
 

 
Gjennom hele året har vi jobbet i arbeidsgrupper sammen med tillitsvalgte. 
Arbeidsgiverpolitikken, strategier, retningslinjer og avtaler er utarbeidet av grupper bestående av 
arbeidsgiver, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud. Disse møtene var satt opp flere ganger i uken- og 
vi kom derfor langt over måltallet vi hadde satt oss for året. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall samarbeidsmøter mellom Rådgivere og 
tillitsvalgte  

- 10,0  

Kompetanseheving gruppe 20,0 10,0  
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IKT 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Hoveddelen av utgiftene gjelder lisens-, vedlikehold og brukerstøtteavtaler knyttet opp mot 
applikasjonsporteføljen, samt driftsutgifter til ekstern IKT-drift og kommunikasjonsløsninger. 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk. IKT har vektlagt en tett regnskapsoppfølging gjennom året. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  6 366 581    6 800 000    -433 419    -6,4%    
 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
IKT-drift 
 

 
Kontrakten med driftsleverandøren er styrende for omfanget og nivået på supporttjenestene. Avtalen 
regulerer responstiden vedrørende ulike feil (tjenestenivåavtalen). Det inntraff driftsstans (A-feil) to 
ganger i 2019. Feilene skyldtes (1) hardwarefeil på server for fagapplikasjon til helse og omsorg og (2) 
kapasitetsfeil på epostserver. Responstiden knyttet til servicedesken er lavere enn ønsket. 
Løsningstiden har sammenheng med et høyt antall bestillingssaker knyttet til 
kommunesammenslåingen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall A-feil  2    0    
Andel som får kontakt med telefonsupport hos 
ASPIT i løpet av 2 minutter.  

 73 %  80 %  

Andel supportsaker løst innen 1 arbeidsdag.   30 %  50 %  
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Servicekontor 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har gjennom hele året hatt godt økonomistyring, og avslutter med et generelt mindreforbruk 
på nær 10 prosent. Dette har blant annet latt seg gjøre ved at en del aktiviteter er blitt dekket inn 
gjennom formidling av eiendomsinformasjon. Uten disse inntektene ville enheten vært nærmere et 
nullsumspill. Refusjoner er blitt benyttet til ekstrahjelp. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 537 174    5 026 199    -489 025    -9,7%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Korttidsfraværet har gjennom hele året vært marginalt, og godt under måltallet på 4 prosent. Det 
reduserte nærværet henger sammen med ikke arbeidsrelatert sykefravær, som har vedvart fra juni 
måned og ut året. Det er tatt inn noe ekstra ressurser for å avhjelpe denne tidvis litt krevende 
situasjonen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Bruk av hjemmesiden 
 

 
Grunnet arbeidet med kommunesammenslåingen og prosjektet med å bygge ny hjemmeside for den 
nye kommunen, har ikke den gamle portalen kunnet bli driftet på normalt nivå. Noe som ble særlig 
merkbart mot slutten av året. Men året sett under ett så viser statistikken at trafikken på hjemmesiden 
har vært jevnt godt, med en måloppnåelse for årets 12 måneder på nesten 98 prosent. Det er vi godt 
fornøyd med, og det viser at hjemmesiden har potensial til å bli den kommuneportalen vi ønsker for 
framtiden. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall treff på hjemmesiden  14 677    15 000    
 

 

 

 
Redusere antall telefonhenvendelser og besøk pa  Servicekontoret 
 

 
På enheten har vi nå gjennom flere år målt fysisk besøk på Servicekontoret og antall 
telefonhenvendelser opp mot trafikken på hjemmesiden. Reduksjonen i antall telefonhenvendelser har 
vært signifikant, mens bruken av hjemmesiden har vært høy. Noe vi leser som at publikum i stadig 
større grad bruker portalen framfor å ringe. Også det fysiske besøket har de siste årene gått nedover, 
men ikke like tydelig som telefontrafikken. Men vi er ikke langt unna målet som er satt på at vi ikke skal 
over 600 skrankehenvendelser i måneden. Publikum blir stadig mer digitale. Og vi må legge enda mer 
til rette for at brukerne skal kunne utvikle digital tjenestekompetanse. Når det gjelder 
telefonhenvendelser har ingen av årets måneder kommet over makstallet på 1800. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall telefonhenvendelser  1 269    1 800    
Besøk på Servicekontoret  645    600    
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Fellestjenesten 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Fellestjenesten har for 2019 et mindreforbruk på ca 250.000,-. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 211 406    4 468 538    -257 132    -5,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Fellestjenesten har i 2019 hatt noe langtidsfravær. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  3,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 

 
Gode rutiner og oppfølging av restanser/saker i arkivsystemet 
 

 
Som en følge av kommunesammenslåingen fra 2020 har arbeidet med å avskrive restanser og avslutte 
saker i kommunens sak-/ arkivsystemet ePhorte pågått jevnlig i hele 2019. Saker som er 
ferdigbehandlet skal avsluttes i det gamle systemet, mens saker som fortsatt er under behandling også 
må avsluttes, for så bli opprettet som sak i kommunens nytt sak-arkivsystem Elements for videre 
behandling. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall restanser i ePhorte som er eldre 
enn 3 måneder 

1544    1 000    

Redusere antall saker i ePhorte som er eldre enn 
12 måneder 

13361    8 000    
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Tekniske tjenester og plankontor 

Tekniske tjenester 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Tekniske tjenester fikk i 2019 et mer forbruk på 7,4%. Utgifter til energi og fjernvarme samt kostnadene 
knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk enheten pålegg 
om å utføre tiltak på Å barneskole. 
Enheten har i løpet av 2019 jobbet systematisk med å lukke resterende brannavvik, energimarkering av 
kommunale bygg, utført radonmålinger og kontroll av lekeplasser, sanere vann- og avløpsledninger, 
oppgradere gatelys til ledd lys og vedlikeholde kommunale veier. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  41 451 323    38 593 158    2 858 165   7,4%    
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Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Tekniske tjenester har gjennom hele 2019 hatt lavere sykefravær enn det som er målet. Målet er 8 % og 
i virkeligheten er sykefraværet på 3,7%. I renholdsavdelingen er sykefraværet på 6,1%. Dette skyldes 
tilstedeværende ledelse, tett samarbeid og oppfølgning av ansatte i alle arbeidsrelaterte situasjoner. 
Gjennom medvirkning og involvering har ansatte fått mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon. 
Teknisk har en generelt stabil arbeidskraft, men renholdsavdelingen har ofte behov for vikarer i korte 
og lange perioder. I de fleste tilfellene er ikke fraværet arbeidsrelatert. I de tilfeller det er det, har 
enheten prøvd å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, også med bistand fra NAV og BHT Lister. 
 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  3,7%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Velfungerende avløpsnett 
 

 
Velfungerende vann- og avløpstjenester er viktig oppgave. I enheten jobber vi systematisk med 
oppgradering av vann- og avløpsnettet. Målet i 2019 var å motta åtte klager, vi fikk 25. Dette skyldes 
vannlekkasjer som oppstår på grunn av dårlige ledninger og infrastruktur. Den mest sårbare 
strekningen er fremdeles ut ifra Agnefest til Svennevik. i tillegg mottok vi en del klager på tett kloakk og 
dårlig kommunal ledningsnett. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall mottatte klager fra private  25    8    
 

 

 

 
Økt veivedlikehold 
 

 
Økt vei vedlikehold er høyt prioritert i vår enhet. Målene på veivedlikehold er optimistiske mål, men for 
å få vegene opp i en akseptabel standard bør Lyngdal kommune investere 27 000 000 kr. 
Værforholdene slik som, vind, ekstrem tørke, nedbør påvirker resultantene våre. I 2019 ble 3 km vei re- 
asfaltert. Kantslåing, grøftekosting og grøfte rensk med gravemaskin ble utført i henhold til planen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Kantslåing  164    150    
Grøftekosting  100    100    
Grøfterensk med gravemaskin  14,0    15,5    

 

 
Kvalitetssikring av vanntilførsel 
 

 
I 2019 har vi oppnådd målene på sanering og registrering. Innen koliforme bakterier ble påvist i 
vannuttakene. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sanering og registrering av VA  2,540    1,825    
Unngå koliforme bakterier i vannuttaket -  0,0    
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Brannsikring av kommunale bygg 
 

 
Brannavvik på Berge barneskole, Bergsakerveien, Stadionveien og Vinkelveien ble lukket. Ikke alle avvik 
er lukket. Branntegninger på samtlige kommunale bygg er oppdatert i 2019. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel brannsikringstiltak av kommunale boliger  80  %  100 %  
 

 

 

 
Enøk Tiltak 
 

 
ENØK Prosjektet er avsluttet og sluttrapporten er utarbeidet og sent inn til Enova. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Installering av LED- lys  100,0  %  100  %  
 

 

 

 
Effektivisere renholdstjenesten 
 

 
Digitale renholdspaner og arbeidsplaner for de fleste bygg er tatt i bruk. Renholdssoner er installert 
sliksom planlagt. Effektivisering er under vurdering. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Oppdatere datablader 30,0 % 80,0 %  
Effektivisere driften i bygg hvor renholdssoner er 
installert 

- 10,0 %  
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Plankontor 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Ser en på året under ett har plankontoret et negativt avvik på 30,3%, noe som tilsvarer et merforbruk 
på ca. kr.537 000,- i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes delvis konsulentutgifter knyttet til 
flomsonekartlegging.  
Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av prisjusteringer i 
gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke helt opp til 
budsjetterte inntekter (inklusive indirekte kostnader i andre enheter) i forhold til selvkost byggesak. Vi 
har igjen justert gebyrene i nytt gebyrregulativ for Plan- og bygningsloven. Vi vil følge med på hvilket 
utslag dette gir i forhold til selvkost, og justere om nødvendig.  
For kart og oppmåling hadde vi noe overskudd som blir satt på fond. For plansak nådde vi målet om at 
ca. 60% av utgiftene dekkes inn av gebyrer, jf. regelverk om at kommunen overtar planen etter 1. gangs 
politisk behandling. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  2 309 529    1 772 109    537 420    30,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

Sykefraværet et innenfor målsetning på 4%. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø for å få høyest 
mulig trivsel og lavest mulig sykefravær. Dette gjenspeiles i tiltak lagt inn i årsplanen 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,1%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Effektiv og god byggesaksbehandling 
 

 
Vi fører månedlig statistikk på byggesak. Statistikken viser at gjennomsnittlig behandlingstid på 3 ukers 
saker og 12 ukers saker er innenfor frister, og for 12 ukers saker har vi gjennomsnittlig gode marginer. 
Dette er en svært stor forbedring sammenlignet med 2018, hvor resultatene var betydelig dårligere. 
Dette er takket være et svært godt fungerende saksbehandlerteam på byggesak. Det har likevel glippet 
for oss på noen frister, selv om overskridelsene i hovedsak er små. Her har vi noe å gå på. Vi har et mål 
om 100% på frister, mens vi i 2019 ligger på 85%. Spesielt i starten av året hadde vi en del "arvesaker" 
med noe kompleksitet, fra saksbehandlere som sluttet. Disse drar statistikken ned. Vi var i tillegg 
underbemannet frem til juni 2019 når vi fikk vår siste fast ansatte på byggesak.  
På slutten av året ble det mye "ryddearbeid" for å kunne lage historisk base av det gamle 
saksbehandlingssytemet før kommunesammenslåing. Dette var et krevende arbeid som tok mye 
ressurser fra alle på plankontoret. 
 
Indikatoren for andel komplette byggesaker som kommer inn, viser at kun 54% av søknadene er 
komplette. Dette gjør veien til et vedtak kronglete. Så lenge vi ikke har gode systemer som "filtrerer ut" 
feil er det lite vi kan gjøre med dette. Til tross for informasjon og opplæring gjennom 
saksbehandlingen, ser dette ikke ut til å bedre seg. For enkle byggesøknader uten ansvarsbelegning, vil 
det i løpet av 2020 komme på plass et digitalt søknadssystem på hjemmesiden, Bygglett levert av 
Norkart. Her vil søker bli veiledet på en god måte gjennom søknadsprosessen, og vi har tro på at dette 
vil gi en gevinst av mye bedre søknader som kan behandles raskere. Indikatoren for andel komplette 
byggesaker vil kunne gå opp på grunn av dette.  
For tjenesteområdene Plansaksbehandling, Matrikkel / deling og Landbruk har vi ikke konkrete tall å 
vise til, siden vi ikke fører statistikk ut over Kostra rapportering. Dette på grunn av at det er få 
saksbehandlere og færre saker. Vi har dermed god kontroll og god dialog med "kundene".  
For plan er saksbehandlingstid veldig avhengig av om hvordan konsulent håndterer fremdrift. Vi 
opplever få klager i forhold til disse tjenestene. Landbruk rapporterer /behandler for en stor del i 
nasjonale systemer hvor det er fastsatte frister gjennom året.  
I forhold til kommunens eget planarbeid har vi i 2019 sluttført kommunedelplan for Bergsakerheia som 
legger til rette for en betydelig boligutvikling samt næring - masseuttak. Vi har i tillegg sluttført 
gatebruksplanen for sentrum og en friluftskartlegging for hele kommunen. Plankontoret har også vært 
mye involvert i planlegging av ny E39. 
Vi har jobbet mye med en oppdatering av planregisteret og oppdaterte planer i kartsystemet i 2019. 
Dette vil sluttføres i 2020 og vil gi gevinst for saksbehandlere på alle områder i virksomheten samt for 
konsulenter og utbyggere. 
I løpet av første halvår 2020 vil tjenesten "min eiendom" komme på plass på nettsiden. Her vil det bli 
samlet eiendomsopplysninger, kartutsnitt fra Kommunekart, kommunale avgifter og saksdokumenter 
knyttet til den enkelte eiendom. Dette vil være en innloggingstjeneste for registrert eier av 
eiendommen, men det vil også bli en versjon for intern bruk i kommunen. Vi antar at dette vil gjøre 
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veiledningsbehovet mindre og i veiledningssituasjon vil det være mye mer effektivt å finne frem til 
opplysninger man trenger. Den kan også bidra til å gjøre saksbehandling på plankontoret mer effektiv. 

 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel komplette byggesøknader  54 %  90 %  
Saksbehandlingstid, byggesak i samsvar med PBL (3 
ukers sak). IG, ferdigattest og midl. brukstillatelse 
er unntatt 

 23    21    

Saksbehandlingstid, byggesak som krever 
dispensasjon eller hvor det foreligger 
nabomerknader (12 ukers sak) 

 62    84    

Andel saker der saksbehandlingsfristen er 
overholdt jf. kategorier over 

 85 %  100 %  
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Oppvekst 

Felles barnehage 
 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk med et betydelig overskudd på ca kr 2 211 000,-. Dette skyldes i all hovedsak mindre 
tilskudd til private barnehager enn budsjettert.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  50 515 365    52 726 268    -2 210 903    -4,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten nådde ikke målsettingen. Fraværet er økt med 2,6% fra 2018.Fraværet er ikke arbeidsrelatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,6%    8,0%    
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Nygård 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk med noe overskudd i 2019. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  15 456 169    15 655 020    -198 851    -1,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Med sykefravær på 5% reduserte vi fraværet fra 2018 med 3,4% og er greit under målsettingen på 8%. 
Gjennom hele året jobber vi målrettet med arbeidsmiljøet og den fysiske belastningen det er å jobbe i 
barnehagen. Vi har gjennom flere år investert i ulike hjelpemidler som kan forenkle hverdagen og er 
stadig på jakt etter nye. Når vi har hjelpemidlene, bruker vi også tid og ressurser på å få alle ansatte til 
å bruke utstyret, også før de får helse utfordringer.  
Vi jobber også aktivt for å få et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at vi som personalgruppe også gjør 
andre ting enn bare jobbrelaterte arbeidsoppgaver. Ofte er det ikke så mye som skal til, men det er 
viktig at vi ser hver enkelt ansatt og verdsetter de på ulike måter. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,0%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 
Spra k 
 

 
Vi bruker TRAS som et pedagogisk observasjons verktøy for å observere barns språkutvikling. På den 
måten vil vi kunne få en indikator på om vi har et godt språklig miljø i barnehagen. Vi har satt som mål 
at alle barna skal ha minst 85% skår ut fra det som forventes av dem. 
I år klarte vi ikke denne målsettingen for noen av gruppene og det samsvarer med tidligere års 
resultater og årsaken er også den samme som tidligere. Det er i hovedsak de 
flerspråklige/minoritetsspråklige barna som ikke klarer 85%. De fleste av disse barna begynner ikke i 
barnehagen før i 3-4 års alderen og kan lite eller ingenting norsk når de starter. Erfaringen våre er at jo 
tidligere disse barna starter i barnehagen, jo bedre norskkunnskaper får de. Vi tilrettelegger og har 
egne opplegg for disse barna slik at vi klarer å ruste dem så godt vi kan før skolestart.  
For de yngste barna kan vi ikke se like klart skille på flerspråklige og minoritetsspråklige barn, da de 
aller flest av disse barna ikke har mye språk når de starter. I denne aldersgruppen ser vi også større 
skille på om barnet er født tidlig eller sein på året og om hvor lenge det de har gått i barnehagen, 1 
eller 2 år. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel 5 åringer som har gjennomført TRAS  100 %  100 %  
Andel 5 åringer med minst 80% score på TRAS -  85 %  
Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen 
overgang ny avdeling 

 100 %  100 %  

Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS 
innen overgang til ny avdeling 

 89 %  85 %  

 

 

 

 
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
 

 
Hver måned har ledelsen og pedagogiske lederne samarbeidsmøte sammen med Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT) og fra i høst også med helsesøster. Hovedmålet med disse møtene er at vi 
kan ta opp utfordringer vi har på individ eller systemnivå, så tidlig som mulig for å hjelpe barn. I år har 
vi hatt nok av "saker" å diskutere og vi opplever disse møtene som veldig konstruktive, vi får flere 
fagpersoners synspunkter og vi kan ha faglig gode diskusjoner. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall barn som er drøftet i pedagogisk team -  20    
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Barnehagens læringsmiljø 
 

 
Barnehagens læringsmiljø omfatter personalet og vår kompetanse. 2018 var et annerledes år for oss i 
Nygård da mye av tiden vår gikk med til utbygging og renovering og praktiske oppgaver knyttet til dette 
arbeidet. 2019 har derimot vært et godt år for oss hvor vi har kunnet jobbe mer med det pedagogiske 
og oppgaver knyttet til rammeplanen. Alle pedagogiske lederne deltok på opplæring over flere 
samlinger hvor rammeplanen og leder rollen for dem var et tema. Alle ansatte fikk også delta på en 
planleggingsdag hvor ny rammeplan ble oppsummert og hva den betyr for alle ansatte.  
Vi jobbet også store deler av våren med fagområdet mat og måltid. Hva betyr det som står i 
rammeplanen for oss, må vi endre våre rutiner og trenger vi ny kunnskap. Dette fagområdet ble 
avsluttet med et praktisk mat kurs for alle ansatte. Ny kunnskap ble tillært og vi endret på våre mat og 
måltidsrutiner. Høsten hadde vi fokus på hva er pedagogisk dokumentasjon.  
Vi tillærte oss ny kunnskap og vi så på hvordan gjør vi det i dag og hva må vi endre. I den forbindelse 
inngikk vi også et samarbeid med Lister kompetansesenter hvor de nå i etterkant av teorien skal se på 
hvordan gjør vi det egentlig i praksis. Må vi endre oss og gjøre ting annerledes.  
Under barnehagens læringsmiljø har vi et område som omhandler minoritets språklige foreldre. Vi har 
sett at det kanskje kan være vanskelig for dem å få med seg informasjon som gis i større forsamlinger, 
da de har språkutfordringer.  
I 2019 har vi ut fra den foreldregruppen som vi har, ikke hatt egne møter for dem. Vi har vært oss 
veldig bevisste på at vi bruker tolk når vi har foreldresamtaler med dem, vi kan da både gi individuelle 
beskjeder, men også felles informasjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Økt kompetanse i forhold til barnehagens 
læringsmiljø 

-  85 %  

Antall nye rutiner tatt i bruk som følge av 
kompetansehevingen 

- -  

Antall møter som er spesielt tilrettelagt for 
minoritets språklige foreldre 

-  10    

Antall kurs/møter hvor rammeplan og barns 
læringsmiljø er tema 

-  15    

 

 

 

 
Barnehageundersøkelse 
 

 
Svarprosenten på undersøkelsen var i år 83,87%, noe vi er godt fornøyd med. Når vi har så høy 
svarprosent gir det oss et reelt bilde på hva foreldrene mener om barnehagen. Resultatene viser oss at 
foreldrene i det store og hele er godt fornøyd med barnehagen, vi skårer høyt på viktige områder som 
trivsel, utvikling og tilfredshet. (Høyest skår en kan få er 5.0.) 
På bakgrunn av forrige års brukerundersøkelse valgte de ulike avdelingene seg ut to områder hver som 
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de skulle jobbe ekstra med dette året. Alle fikk ved årets undersøkelse lik eller bedre skår på sine 
områder. Tallene som vises her i oversikten er totalt for barnehagen og også disse tallene viser at på 4 
av 5 områder har vi lik eller bedre skår i år. På et område - "relasjon mellom barn og voksne" har vi en 
nedgang på 0,1%. Vi opplever til tross for det så har vi en skår på 4,7 som i seg selv er veldig bra, men 
likevel en nedgang som vi jobber videre med. Sammenligner vi oss med andre barnehager i Lyngdal 
eller i Vest -Agder ligger vi likt eller rett over på alle områder. Det er også en bekreftelse for oss at vi er 
på høyde med andre barnehager. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ute og innemiljø  4,5    4,5    
Relasjon mellom barn og voksen  4,7   4,8  
Barnets trivsel  4,8   -  
Informasjon  4,4    4,4    
Barnets utvikling  4,7   -  
Medvirkning  4,5    4,4    
Henting og levering  4,6    4,5    
Tilvenning og skolestart  4,6   -  
Tilfredshet  4,8   -  
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Lyngtua 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Barnehagen går med planlagt overskudd 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  14 116 348    15 701 088    -1 584 740    -10,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Det er fortsatt høyt fravær. 
Tiltak: det er iverksatt flere systematiske tiltak som eks. nærværsteam 
Tema: forebygging, tett oppfølging av kort tidsfravær og langtidsfravær. Samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret og NAV. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  11,7%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Barns medvirkning 
 

 
Det er gjennomført barne samtaler og satt inn tiltak Det er høyt fokus på barns medvirkning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gjennomførte tiltak etter barnesamtalene og 
barns medvirkning 

100 %  100 %  

Antall planlagte og gjennomførte samtaler med 
barn født i 2013 

100 % 100 %  

 

 

 

 
Spra k 
 

 
Alle skolebarna har gjennomført TRAS. Vi bruker TRAS som er et pedagogisk observasjons verktøy for å 
observere barns språkutvikling. Vi har som mål at 85% av barna skal ha minst 80 % skår, for at vi kan si 
at barnehagen har et godt språklig miljø. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel førskolebarn som har gjennomført TRAS  100 %  100 %  
Andel førskolebarn med minst 80% score på TRAS -  85 %  
Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen 
overgang ny avdeling 

-  100 %  

Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS 
innen overgang til ny avdeling.  

-  100 %  

 

 

 
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
 

 
Vi har hatt som mål og drøfte 2 saker pr møter. Det er tatt opp 19 saker pr 10 møter. Det er ikke blitt 
drøftet to barn, da vi har hatt større fokus på systemsaker i tillegg til enkeltbarn. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall barn som er drøftet i pedagogisk team -  20    
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Barnehagens læringsmiljø 
 

 
All møtevirksomhet til Lyngtua barnehage har rammeplan eller læringsmiljø som tema på ulike måter. 
Barnehagen har stor satsing på relasjonsarbeid med bar, foreldre og ansatte 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall kurs/møter hvor rammeplan og barns 
læringsmiljø er tema 

- -  

 

 

 

 
Barnehageundersøkelse 
 

 
Barnehagens undersøkelse skal tas opp i samarbeidsutvalget på nyåret og sette nye tiltak. Det skal 
settes tiltak på punktene: Informasjon og medvirkning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ute og innemiljø  4,4   4,2  
Relasjon mellom barn og voksen  4,4   4,4  
Barnets trivsel  4,8   4,8  
Informasjon  3,9   4,3  
Barnets utvikling  4,7   4,7  
Medvirkning  4,3   4,5  
Henting og levering  4,4   4,5  
Tilvenning og skolestart  4,5   4,5  
Tilfredshet  4,6   4,6  
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Felles skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Felles skole har i 2019 et merforbruk på kr 1 106 029,-. Dette skyldes større utgifter enn budsjettert for 
å betale for elever fra Lyngdal som er gjesteelever i andre kommuner.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  5 767 279    4 661 250    1 106 029    23,7%    
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Berge barneskole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Berge barneskole hadde i 2019 et underskudd på 258 951 kroner. Det er vanskelig for meg å peke på 
noen helt klare årsaker til dette overforbruket, men slik jeg ser det i budsjettet så er det en 
kombinasjon av flere årsaker. I oktober 2019 gikk Berge barneskole med et godt overskudd og da 
foretok vi noen små-investeringer. Da det ble oppdaget at regnskapet for Berge barneskole lå inne med 
feil tall, ble økonomien til skolen en del annerledes. Vi innførte da innkjøpsstopp. I tillegg hadde vi noe 
sykefravær som fører til vikarutgifter. Vi har også i løpet av høsten fått nye elever som trenger ekstra i 
forhold til språkopplæring. Her har vi måtte ansette noen på 3 måneders-kontrakt på grunn av elevenes 
rettigheter. I tillegg fikk vi noe mindre enn forventet på refusjoner fra Imdi. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  32 274 020    32 015 069    258 951    0,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Berge barnskole hadde et samlet sykefravær på 4,9% i 2019. Dette er en nedgang fra året før og det er 
vi godt fornøyd med. Samtidig ser vi at vi ligger 0,9% over målet vårt, så vi vil jobbe videre med å 
komme ned på antall sykemeldte gjennom ulike former for tilrettelegging og forebyggende arbeid. På 
statistikken ser vi at antall sykemeldte er betydelig høyere på vårparten enn på høsten, og slike trender 
er med på å påvirke vårt forebyggende arbeid. Hele personalet har vært gjennom et kurs som heter 
"Sykemelding i moderne tid". Dette ble en svært positiv opplevelse og også en tankevekker i forhold til 
egne tiltak man kan gjøre for å forebygge egen helse. Vi har også, i samarbeid med verneombudet, 
egne trivselstiltak som vi håper kan føre til bedre psykisk helse og økt motivasjon for arbeidet vi skal 
utføre. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  4,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Årets resultat på nasjonale prøver er som forventet når vi ser dette opp mot kartleggings-prøvene som 
klassene har hatt på 1. til 3. trinn. Vi er fornøyd med å ligge på landsgjennomsnittet i lesing og i og med 
at dette er kommunens og skolens satsingsområde er det godt å se at arbeidet vi legger ned i dette gir 
resultater. 
Nasjonale prøver i regning og engelsk er vi ikke fornøyd med selv om det var forventet. Vi har denne 
høsten hatt en nedgang sammenlignet med fjoråret. I fjor hadde vi et meget godt resultat på 50 i 
regning og 51 i engelsk så vi er selvsagt ikke fornøyd med en nedgang. Vi jobber kontinuerlig på alle 
trinn for å heve læringsnivået i alle fag, men vi har et spesielt fokus på lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  50    50    
Regning 5. trinn  48    51    
Engelsk 5.trinn  47    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver  
 

 
Resultatene på kartleggingsprøvene fra Udir viser at vi har noen utfordringer i forhold til 1. trinn. 
Vi ønsker å få opp læringsnivået her og har i 2019 satt inn to kontaktlærere på hvert trinn i stedet for 
en kontaktlærer. Vi deler også elevene inn i mindre grupper. Ledelsen jobber tett på sammen med 
lærerne og fagarbeiderne for å finne effektive læringsmetoder. Vi har også stort fokus på 
relasjonsbygging da vi vet at relasjonen mellom lærer og elev har stor innvirkning på læring og 
motivasjon.  
Klasseledelse er også noe vi jobber med kontinuerlig for å ha et mest mulig trygt klassemiljø og dermed 
legger vi til rette for økt læringsnivå. Vi jobber også kontinuerlig med tilpasset opplæring for den 
enkelte elev i tillegg til at vi har tidlig-innsats-grupper og lesekurs på 1. og 2. trinn. Resultatene på 2. og 
3. trinn er tilfredsstillende, men vi jobber for å øke dette resultatet ytterligere. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  55 %  75 %  
Lesing 2. trinn  93 %  75 %  
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Lesing 3. trinn  87 %  75 %  
Regning 1. trinn  49 %  75 %  
Regning 2. trinn  74 %  75 %  
Regning 3. trinn  87 %  75 %  

 

 

 
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Berge barneskole arbeider kontinuerlig og systematisk for at alle elevene skal oppleve å være en del av 
et inkluderende, trygt og godt skolemiljø. Vi har et stort fokus på viktigheten av alle elever og 
foreldre/foresatte alltid skal bli tatt på alvor når de varsler om uønsket adferd, krenkelser eller 
mobbing. Alle ansatte på Berge barnskole jobber bevisst for å forebygge krenkende hendelser ved blant 
annet å være synlige, tydelige, støttende og omsorgsfulle voksne med god evne til relasjonsbygging. Vi 
jobber forebyggende med hvert enkelt klassemiljø og jobber systematisk for å kartlegge elevenes 
sosiale nettverk i klassen. Vi har god hjelp av kartleggings-verktøyet "Spekter" og jobbet systematisk 
med resultatene fra i høst og sammenligner disse med resultatene vi nettopp har fått. Resultatene her 
viser at en del av den innsatsen vi har lagt ned i elevenes skolemiljø har hatt god effekt. Samtidig ser vi 
også at vi fremdeles må jobbe videre med noen av sakene. Vi jobber kontinuerlig rundt bevisstgjøring 
rundt det å være en god, våken og observant vakt. I tillegg har vi satt inn del en vakter som vi kaller 
"sosial treningsvakt".  
Elevundersøkelsen fra november 2019 viser at vi har svært lite mobbing på skolen vår akkurat nå. Det 
er høy grad av trivsel, både i friminuttene og også i timene. Dette anser vi som et resultat av det 
systematisk arbeidet lærerne og fagarbeiderne har jobbet med det siste året. Elevundersøkelsen viser 
også at elevene opplever det trygt og godt på skolen. De har ikke blitt mobbet av medelever og de har 
heller ikke mobbet andre.  
Undersøkelsen viser også at elevene er fornøyd med lærerne/fagarbeiderne og de er også stort sett 
fornøyd med foreldrene sitt engasjement i forhold til skolearbeid. Selv om vi har gode resultater på 
trivsel og godt læringsmiljø betyr ikke det at vi ikke har utfordringer på skolen. Vi har fokus på å videre 
systematisk arbeid rundt læringsmiljøet, trivsel, krenkelser og mobbing.  
Skolens elevråd og foreldreutvalget er viktige samarbeidspartnere i arbeidet som omhandler elevenes 
skolemiljø. Vi ser det som en viktig oppgave å tidlig legge til rette for at elevene skal oppleve at de blir 
involvert og får mulighet til medvirkning. I tillegg blir også foreldreutvalget, elevrådet, skolens 
plangruppe, tillitsvalgte, lærere og fagarbeider engasjert i arbeidet med resultatene fra 
elevundersøkelsen. Skolen jobber videre med at elevene skal ha en opplevelse av at de er en del av et 
trygt og godt læringsmiljø og at de opplever at de har undervisning som gir dem passende faglige 
utfordringer. Vi jobber bevisst for å for å skape en læringskultur hvor elevene opplever det trygt og 
godt å uttrykke seg muntlig, hvor elevene har gode relasjoner seg imellom og hvor lærer og elev har 
god relasjon med hverandre. Det jobbes kontinuerlig med arbeidsro og det framheves at det viktig å 
gjøre sitt beste og at det er lov å gjøre feil. Skolen har planer for god klasseledelse som skal følges av 
alle ansatte. Det jobbes også med konstruktive tilbakemeldinger til elevene som skal gi dem en følelse 
av mestring og videre utvikling. I vårt videre arbeid vil vi vektlegge motivasjon for skolearbeidet, 
elevenes medvirkning og vurdering for læring som områder vi ønsker å heve oss på i 
elevundersøkelsen. 
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Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,3   -  
Hjem - skole  4,3   -  
Støtte fra lærerne  4,5    5,0    
Faglig utfordring  4,1   -  
Vurdering for læring  3,9    4,5    
Læringskultur  4,2    4,5    
Mestring  4,0   -  
Motivasjon  3,6   -  
Elevdemokrati og medvirkning  3,7   -  
Felles regler  4,6   -  
Mobbing på skole (fra 2018).  * -  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Skolen har jobbet langsiktig og systematisk for å redusere behovet for spesialundervisning og årets 
resultat gjenspeiler seg i dette arbeidet. Vi jobber mot at skolen blir så god på tilpasset opplæring at vi 
kan redusere vårt behov for spesialundervisning på bakgrunn av at vi treffer elevenes kompetanse og 
mestrer å løfte dem opp til neste nivå uten behov for spesialundervisning. Vi har styrket 1. trinn med to 
pedagoger i hver klasse, det er 22 elever i hver klasse. Når de begynner i 2. klasse fanger vi opp dem 
som strever litt ekstra og gir dem tilpasset undervisning i en kortere periode. 
Vi ønsker å fortsette og øke vår kompetanse innenfor området tilpasset opplæring. Gjennom 
samarbeidet vi har med PPT i skolens "pedagogiske team" ønsker vi å øke kvaliteten på tilpasset 
opplæring både på individ og systemnivå. Vi bruker pedagogisk team i arbeidet med å øke 
kompetansen hos lærerne gjennom veiledning, faglig og metodisk støtte og gjennom pedagogiske 
refleksjoner. I tillegg er det flere lærer som til neste skoleår ønsker etterutdanning på tidlig innsats og 
begynneropplæringen. Vi er godt fornøyd med resultatet og jobber for videre nedgang i andelen elever 
med spesialundervisning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  5,5 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Skolens ledelse har fått inn 81 meldinger om uønsket adferd i 2019. Skolen har gode rutiner for 
hvordan vi håndterer både innmeldingene og oppfølgingsarbeidet rundt disse elevene. Hver sak blir 
behandlet i en gruppe som vi kaller "skolemiljø-gruppa". Her sitter rektor, sosiallærer/inspektør. I 
gruppen blir det fordelt hvem som skal ta ansvaret for videre oppfølging. Dette oppfølgingsarbeidet tas 
nok en gang opp i skolemiljø-gruppen fram til saken er løst. På Berge barneskole er vi opptatt av å ta 
hver enkelt hendelse som omhandler krenking, mobbing eller uønsket adferd på alvor. Vi er pålagt 
dette under opplæringslovens §9A og dette er et stadig pågående arbeid. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger om krenkende adferd til rektor  81   -  
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Kvås skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har et stort budsjettavvik. Året har vært utfordrende med mye korttidsfravær som skyldes 
ansatte som har vært hjemme med syke barn og egen sykdom. Enheten har også hatt flere ansatte 
med langtidsfravær. En enhet med få ansatte er sårbar. Når ansatte er borte, er det få i personalet å 
spille på. En har vært nødt til å ta inn vikarer. Ulike ting har også krevd ekstra ressurser. Rektor har vært 
mye borte på møter. Antall møter har økt i forbindelse med kommune-sammenslåingsprosessen. I slike 
tilfeller får rektors stedfortreder en godtgjørelse for å ha ansvaret for skolen. Rektor har også litt 
undervisning. Når vedkommende er borte, må en ofte ha vikar. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  5 678 712    5 348 173    330 539    6,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten har høyt sykefravær. Fraværet skyldes ansatte som er hjemme med syke barn og noen med 
langtidsfravær. Fraværet kan ikke relateres til arbeidsmiljøet. Ansatte trives på jobb. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  9,7%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Enheten hadde gode resultat på de nasjonale prøvene i lesing og regning, men noe under målsettingen 
i engelsk. Det jobbes godt allerede fra elevene går i 1.klasse med at det enkelte barn skal tilegne seg de 
grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5. trinn  54    52    
Regning 5. trinn  54    52    
Engelsk 5. trinn  48    52    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver  
 

 
Enheten hadde tilfredsstillende resultat på kartleggingsprøvene. Det jobbes systematisk og grundig fra 
begynnelsen av 1. klasse med begynneropplæringa i lesing og regning. Lærer har tett oppfølging av 
elever som blir hengende etter. Skolen har rutiner på hva som skal gjøres, hvis slikt skjer. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  100 %  75 %  
Lesing 2. trinn  83 %  82 %  
Lesing 3. trinn -  83 %  
Regning 1. trinn  100 %  75 %  
Regning 2. trinn  83 %  82 %  
Regning 3. trinn -  80 %  
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Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Et kontinuerlig fokus på at det enkelte barn har et godt og trygt skolemiljø er viktig. Det jobbes hver 
dag med dette. Den ansatte og vikarer har fra dag en fått opplæring i rutiner og hvordan en skal 
forholde seg i skolehverdagen i forhold til dette. På personalrommet er et oppslag som heter 
"Dokumentert opplæring". Der står en konkret, spissa smørbrødliste over hva den enkelte må sette seg 
inn i, og hva som skal gjøres hvis det oppstår en mobbesituasjon. Samtidig må den enkelte skrive under 
på at vedkommende har satt seg inn i dette. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,1   -  
Hjem - skole  4,6   -  
Støtte fra lærerne  4,6    4,5    
Faglig utfordring  4,1   -  
Vurdering for læring  4,3   4,5    
Læringskultur  4,5  -  
Mestring  4,3   -  
Motivasjon  3,8  -  
Elevdemokrati og medvirkning  4,1   -  
Felles regler  4,7   -  
Mobbing på skole (fra 2018). *  7,2  %  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Enheten hadde ikke elever med spesialundervisning vårhalvåret 2019, men har fra høsten 2019. Skolen 
har et godt system for å fange opp elever som blir hengende etter, og deretter sette i gang tiltak. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  0,0 %  2,0 %  
 

 

  

144



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 39 – 

Å barneskole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten hadde et mindreforbruk i 2019. Men enheten hadde hver måned frem til november 2019 et 
merforbruk, og lå lenge an til å gå med underskudd jmf månedlige budsjettkommentarer. Men i 
desember ble dette utjevnet pga at en post som ikke hadde blitt fordelt på alle årets måneder, kom inn 
i budsjettet. Den var på ca 600 000.- I tillegg fikk vi noe refusjon for elever som gjorde at vi ikke gikk 
med underskudd. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  22 980 486    23 164 143    -183 657    -0,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Vi nådde ikke målsettingen om et sykefravær på 4 % eller mindre, men endte litt over. Men 
sammenlignet med fjoråret, hvor sykefraværet var mye høyere, er vi nå tilbake mer der vi har vært de 
siste årene om vi altså ser det i et lengre perspektiv. Særlig høsten 2019 ble utfordrende mht 
vikarsituasjonen. Vi hadde flere ansatte som ble operert eller ventet på operasjon, og som da var borte 
fra hele stillingen sin. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,0%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Resultatene på Nasjonale prøver er fortsatt ikke der vi skulle ønske. Vi fortsetter å jobbe for å tilpasse 
opplæringen til den enkelte elev best mulig. Digitale hjelpemidler brukes i den utstrekning vi har det 
tilgjengelig, med det er dessverre litt begrenset. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  46    50    
Regning 5. trinn  44    50    
Engelsk 5.trinn  46    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver 
 

 
Kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn fra våren 2019 varierte veldig mellom trinnene og også på 
trinnene. Vi er veldig fornøyd med resultatene på 3. trinn. Det er et stort kull, men det har få elever 
med spesialundervisning. Dette trinnet deltok også i Two teachers- prosjektet fra 2016-2018. Kanskje 
kan de gode resultatene, med få elever under bekymringsgrensa, delvis skyldes deltakelse i prosjektet 
som innebar ekstra lærerstøtte i norsktimene og en raskere bokstavinnlæring. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  53 %  75 %  
Lesing 2. trinn  41 %  75 %  
Lesing 3. trinn  87 %  75 %  
Regning 1. trinn  68 %  75 %  
Regning 2. trinn  67 %  75 %  
Regning 3. trinn  84 %  75 %  
Engelsk 3. trinn  91 %  75 %  
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Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Elevundersøkelsen ble gjennomført på 6. og 7. trinn i løpet av desember 2019. Alle resultatene er fire 
eller bedre. Det er veldig bra og over det nasjonale gjennomsnittet. Resultatene viser at eleven trives 
og at der er god arbeidsro i timene, at de opplever å få hjelp fra lærerne og støtte fra foreldrene. På 
elevdemokrati og medvirkning skårer vi høyere enn de siste par årene, men vi ønsker likevel at dette 
tallet hadde vært høyere.  
Elevene opplever i varierende grad at de er med og bestemmer arbeidsmåter og vurderer eget arbeid. 
Elevmedvirkning er også et av satsingsområdene i Fagfornyelsen som skal gjelde fra 01.08.20. De nye 
læreplanene som kommer med Fagfornyelsen fremhever den aktive og medvirkende elev som en viktig 
faktor for at eleven skal øke læringsutbyttet sitt. Den laveste skåren i elevundersøkelsen gir elevene på 
det fysiske arbeidsmiljøet. 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,7  -  
Støtte fra lærerne  4,8   4,5    
Hjem - skole  4,7   -  
Faglig utfordring  4,3   -  
Vurdering for læring  4,2    4,1    
Læringskultur  4,3   4,1    
Mestring  4,0   -  
Motivasjon  4,2   -  
Elevdemokrati og medvirkning  4,2   -  
Felles regler  4,7   -  
Mobbing på skole (fra 2018). * -  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Spesialundervisning 
 

 
Høsten 2019 fikk vi flere elever med spesialundervisning. Elevantallet totalt ved skolen økte også. Vi 
har flere elever som vi har tiltaksplaner på og som har egne ukeplaner, men ikke trenger 
spesialundervisning fordi de klarer å nå kompetansemålene med tilrettelegging i klassen. Vi jobber for 
at så mange elever som mulig skal klare kompetansemålene med tilpasset opplæring. Elever som har 
behov for en annen organisering, for eksempel i liten gruppe, kommer også inn under 
spesialundervisning, selv om de klarer kompetansemålene. Men vi har flere elever som krever tett 
oppfølging 1:1 gjennom hele skoledagen. Dette er ressurskrevende og utfordrende med hensyn til å ha 
tilfredsstillende kompetanse til å kunne gi disse elevene den opplæringen de har rett på. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  7,3 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Dette året hadde vi litt færre meldinger til rektor om krenkende atferd. Vi har mange voksne ute i 
friminuttene som følger med og griper inn. Alle ansatte har minst en gang levert inn skjema til rektor. Vi 
har ellers hatt en del avvik fra ansatte på det fysiske arbeidsmiljøet på skolen og på SFO - bygget. BHT 
har bistått og blant annet målt etterklangen på SFO og bekreftet at den er altfor høy. Vi har også fått 
avvik på lærernes arbeidsrom; at de til tider er altfor kalde eller at lufta er for dårlig. BHT gjennomførte 
luftmålinger i flere rom. Resultatene viste at lufta var for dårlig på eksempelvis personalrommet, 
arbeidsrommene, i enkelte klasserom samt rommet i idrettshallen som ikke er tatt i bruk enda. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger til rektor ved krenkende adferd  64   -  
Meldte avvik Å barneskole - 2,0  

 

 

  

148



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 43 – 

Årnes skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk i balanse ved årets slutt med en god positiv margin. Vi er fornøyd med at vi greide å holde 
oss innenfor budsjettet. Vi har hatt en del sykemeldinger dette året og ikke alltid satt inn vikarer med 
like høy lønn. Dette er en av grunnene til at vi går med såpass stort overskudd. Vi har også fått større 
refusjoner enn normalt. Lærernormen for 2019 er oppfylt. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  11 158 634    11 329 874    -171 240    -1,5%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Vi har hatt et stort sykefravær dette året. Dette har ulike årsaker men lite som direkte skyldes forhold 
på Årnes skole. Leder har hatt en tett dialog med de sykemeldte og tilpasset arbeidsoppgavene til den 
enkelte. For de som det har vært mulig for, har de kommet delvis tilbake i jobb. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  9,0%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Vi er delvis fornøyd med resultatene på nasjonale prøver. Vi ser at resultatene fra år til år varierer på 
grunn av veldig varierende størrelse på kullene. I år har vi økning i resultatene både i engelsk, regning 
og lesing. I engelske ligger vi over landsgjennomsnittet, noe vi er veldig fornøyd med. I regning ligger vi 
godt under målsetningen som er landsgjennomsnittet. I lesing har vi også fremgang, men ligger under 
landsgjennomsnittet. Vi har de siste to årene vært med i to satsinger på lesing. Det ene er 
desentralisert ordning for etterutdanning som vi hadde skoleåret 18/19, og det andre var ekstern 
skolevurdering som vi hadde i november 19. Dette har vært med på å sette fokus på lesing som er noe 
av det viktigste elevene skal mestre når de går på skolen. Vi kommer fortsatt til å ha fokus på lesing 
fremover og jobber ut ifra en milepælplan som vi utarbeidet etter ekstern skolevurdering. Målet er 
hele tiden at elevene skal bli bedre i de grunnleggende ferdighetene. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  48    50    
Regning 5. trinn  47    50    
Engelsk 5.trinn  51    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver 
 

 
På disse kartleggingsprøvene ligger vi under målsetningene på to trinn og over på et annet trinn. Vi ser 
resultatene varierer fra trinn til trinn, men vi har fokus på tidlig innsats og jobber ekstra med de 
elevene som kommer under bekymringsgrensa. Det kan være gjennom tilpassa opplæring og ekstra 
hjelp til de som trenger det, eller gjennom pedagogisk team som er et samarbeid med PPT. Vi har også 
lesekurs for de elevene som trenger et lite løft en liten periode. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  26,0 %  75 %  
Lesing 2. trinn  55,0 %  75 %  
Lesing 3. trinn  78,0 %  75 %  
Regning 1. trinn  68,0 %  75 %  
Regning 2. trinn  64,0 %  75 %  
Regning 3. trinn  78,0 %  75 %  
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Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Vi scorer litt ulikt på de ulike indikatorene på elevundersøkelsen. Vi har hatt en prosess i personalet, i 
FAU og i elevrådet og pekt ut områder vi er fornøyd med og områder vi ønsker å forbedre oss på. Vi har 
også kommet med tiltak vi vil jobbe med fremover for å bli bedre på enkelte områder. Det vi er fornøyd 
med er at det er lite mobbing, høy trivsel og god støtte fra lærerne. Det vi vil forbedre oss på er bedre 
læringsmiljø, spesielt arbeidsro, elevinvolvering og medvirkning, og det med motivasjon. Vi ser at vi 
trenger å jobbe med motivasjonen til elevene ved å variere undervisningen og gjøre den mer 
praksisnær. Foresatte er også enig i at de hjemme har en jobbe å gjøre for å motivere eleven for skolen. 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem er alltid viktig. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel 4,0 -  
Hjem - skole 3,8 -  
Støtte fra lærerne 4,4  4,7    
Faglig utfordring 4,2 -  
Vurdering for læring 3,8  4,0    
Læringskultur 3,7  4,0    
Mestring 3,9 -  
Motivasjon 3,3 -  
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 -  
Felles regler 4,4 -  
Mobbing på skole (fra 2018). *  7,2  %  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Vi har lite spesialundervisning på Årnes skole og ser viktigheten av at elevene med spesielle behov har 
best utbytte av å være mest i klasserommet og sammen med andre barn. Vi har mulighet for å dele 
klassene opp i mindre grupper og jobbe intensivt med smågrupper som trenger ekstra trening i 
enkeltemner og vi bruker lesekurs. Vi har også gode rutiner i pedagogisk team der lærere kan få råd og 
veiledning på tilpasset opplæring. Vi har tiltaksplaner over kortere perioder som gjør at vi kan prøve ut 
en del tiltak før vi vurderer oppmelding til PPT. Vi har et godt og tett samarbeid med PP-Tjenesten. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  1,7 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Vi jobber kontinuerlig og systematisk med trivselen og skolemiljøet på Årnes skole. Elevene skal ha det 
trygt og godt når de går på skolen. Dette har vi fokus på i personalet, i elevrådet, foreldreutvalget, 
samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Det vil alltid forekomme krenkelser på skolen, men vi har 
ikke hatt de store mobbesakene. Dersom elever ikke har det trygt og godt på skolen blir det satt inn 
tiltak som blir dokumentert i en aktivitetsplan. Dette fungerer godt og lærere er flinke til å melde fra 
om krenkelser. Vi har også et tett og godt samarbeid med hjemmene. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger til rektor ved krenkende adferd  22   -  
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Lyngdal ungdomsskole 
 
 
 

 
Økonomi 

 

 Budsjettkontroll 
 
Merforbruket på Lyngdal ugs skyldes ekstra kostnader hovedsakelig knyttet til bruk av ekstra 
vikartimer og ekstra bruk av både lærere og assistenter/fagarbeidere i arbeidet knyttet til utfordringer 
vedr. elever med ekstra behov.  
 
 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  34 818 534    33 588 942    1 229 592    3,7%    
 
 

 
Medarbeidere 

 
 

 
Høyt nærvær 
 

 
Målet for Sykefraværet på 4 % er ikke nådd, selv om man har hatt fokus på begrepet "Nærvær" og 
viktigheten av å komme på jobb, og muligheten for tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefraværet 
består hovedsakelig av langtidssykemeldte. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,0%    4,0%    
 

 

 

 

 

 

 

 
Tjenestekvalitet 
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Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Lesing er et av satsingsområdene i skolene i Lyngdal. Vi har en lærer som utdanner som 
"lærerspesialist" i norsk med fokus på lesing. Høsten 2019 ble det arbeidet spesielt systematisk med 
lesing og bruk av analyseverktøyet knyttet til de nasjonale prøvene i Lesing. 8. trinn viser gode 
ferdigheter i lesing. 
I regning og engelsk viser resultatene at vi ligger alt for mye under vår målsetting. Mer fokus og 
systematisk og kontinuerlig arbeid med å bedre ferdighetene i matematikk og engelsk er iverksatt på 
alle trinn. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 8. trinn  50    50    
Regning 8. trinn  49    53    
Engelsk 8. trinn  46    50    
Lesing 9. trinn  47    55    
Regning 9. trinn  51    54    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Eksamen-/og standpunktkarakterer  
 

 
Det er gledelig og veldig bra at elevene oppnår så gode grunnskolepoeng som er grunnlaget for å søke 
videregående skole. Grunnskolepoeng for Lyngdal ugs. er høyere enn det som var skolens målsetting og 
nesten på høyde med landsgjennomsnittet. Vi er på riktig vei og nærmer oss landsgjennomsnittet som 
blir et mål for neste skoleår. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Grunnskolepoeng  42,1    39,0    
 

 

 

 
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 10.trinn 
 

 
Resultatene for elevundersøkelsen viser en nedgang på alle områder sammenlignet med forrige 
skoleår. Selv om enkelte av resultatene ikke ligger så langt unna landsgjennomsnittet, er vi ikke 
fornøyd. Spesielt er det å merke seg resultatene på læringskultur som er lavt og på mobbing på skolen 
som er svært høyt. 
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I oktober 2019 fikk kommunen tilsyn på Lyngdal ungdomsskole vedr. Skolemiljø; "Skolens plikt til å 
arbeid forebyggende og informere og involvere elever og foreldre". Resultatet ble flere regelbrudd som 
kommunen må rett opp i. Dette handler i hovedsak om at skolen ikke innfrir opplæringsloven §§9A-3 
andre ledd og 9A -8 første ledd, som handler bl.a. om at elevene har rett til et trygt og godt 
skolemiljø .Det er etablert en kommunal styringsgruppe som har utarbeidet en strategiplan og en 
prosjektplan med arbeidsoppgaver med utgangspunkt i resultatet fra Tilsynsrapporten. Dette arbeidet 
er nå i full gang og skal være ferdig innen 1. mai som er frist for å svare Fylkesmannen. Skoleeier, 
ansatte , elever /elevrådet) og foreldre (FAU) samarbeider nå bla. om å utarbeide skolens verdigrunnlag 
og samtidig få en felles forståelse av dette. I tillegg arbeides det med å gjennomgå/revisjon av 
eksisterende regler og rutine ol. slik at man sammen sikrer elevene et trygt og godt skolemiljø. Lyngdal 
ungdomsskole har gode planer for å ivareta et trygt og godt skolemiljø for elevene. Nå er det økt fokus 
på holdninger og verdier og på å implementere eksisterende planer bedre. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  3,9   -  
Hjem - skole  3,9   -  
Støtte fra lærerne  3,8    4,3    
Faglig utfordring  4,0   -  
Vurdering for læring  3,1    3,2    
Læringskultur  3,1    4,0    
Mestring  3,8   -  
Motivasjon  3,3   -  
Elevdemokrati og medvirkning  3,1   -  
Felles regler  3,8   -  
Mobbing på skole (fra 2018).  12,2  % -  

 

 

 

 
Redusert behov for spesialundervisning 
 

 
Resultatet på spesialundervisningen er over målsettingen til skolen. Men behov for spesialundervisning 
kan variere veldig fra år til år. Skolen har nå stort fokus på tilpasset undervisning, slik at man kan unngå 
å fatte enkeltvedtak. Målet er at flest mulig elever skal få tilpasset undervisning i klassen. Enkeltvedtak 
er det PPT som fatter - ikke rektor. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  6,9 %  5,0 %  
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Kulturskolen 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Kulturskolen har i 2019 et mindre merforbruk på ca kr 56 000,-. Dette må ses i sammenheng med at 
skolen fra august 2019 også var kulturskole for Audnedal kommune.  

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  3 088 579    3 032 122    56 457    1,9%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Grunnen til høyt sykefravær er langtidssykemeldte lærere. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,4%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
God bredde i deltakelsen 
 

 
Kulturskolen tilbyr kurs i lydteknikk og spill i band og det er i hovedsak gutter som deltar på disse. 
Andelen av gutter i kulturskolen er ellers ganske stabil. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gutter i kulturskolen -  40 %  
Andel elever i kulturskolen som er 
ungdomsskoleelever/vgs 

-  40 %  

 

 

 

 
Dekningsgrad 
 

 
Kulturskolen tilbyr nå undervisning både i Konsmo, Byremo og i Lyngdal. Antall elever i kulturskolen har 
økt som en konsekvens av kommunesammenslåingen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i grunnskolealder som deltar i 
kommunens kulturskoletilbud 

-  20 %  

 

 

 
Stor aktivitet 
 

 
Kulturskolen tilbyr alle elevene deltakelse på konserter, utstillinger og andre fellesarrangementer i 
løpet av skoleåret. I tillegg til egne arrangementer tilrettelegger vi for at elevene kan delta på UKM, 
kurs i regi av Musikkverkstedet på Byremo, Barnas Dag og samarbeidsprosjekter med andre 
kulturskoler. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall aktiviteter gjennomført utover ordinær 
undervisning 

-  30    

Antall elever som har deltatt på aktiviteter utover 
ordinær undervisning 

- -  
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Voksenopplæringen 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på nesten kr 100 000,- i 2019. Dette er bra i forhold til at 
skolen har fått betydeligere lavere refusjoner fra staten grunnet lavere flyktningestrøm, færre bosatte 
og nedlagt EM mottak i august. 
Voksenopplæringen har hatt fokus på å holde budsjett og ikke overskride totalrammen. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 463 640    4 562 523    -98 883    -2,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Voksenopplæringen har hatt høyere tall enn målet på 4,0%. Dette skyldes hovedsaklig langtidsfravær. 
Samtidig som langtidsfraværet har vært høyt, går langtidsfraværet samtidig regelmessig nedover. Og 
man har sett en klar nedgang fra Januar til desember. Korttidsfraværet er lavt. I all hovedsak har vi et 
høyt nærvær ved Voksenopplæringen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,9%    4,0%    
 

 

 

 

 

 
Tjenestekvalitet 
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Gjennomføring 
 

Voksenopplæringen i Lyngdal tilbyr både deltakere ved voksenopplæringen og privatister mulighet til å 
ta samfunns kunnskapsprøve og norskprøve. 
 
Av våre egne deltakere har de som har gjennomført 50 timer samfunnskunnskapskurs tatt og bestått 
samfunnskunnskapsprøven. 94% bestått første gang og 6 % som har bestått andre gang. 
 
Viktig tiltak er bruk av lesetolker for dem som ikke har gode leseferdigheter på eget morsmål eller 
skolespråk. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever som består "samfunnsfagsprøven for 
voksne innvandrere" etter 50 timer 

100%  75 %  

Andel elever som gjennomfører og består 3-årig 
videregående skole 

-  70 %  

Andel elever som avlegger avsluttende prøver i 
norsk muntlig og skriftlig etter endt opplæring 

-  90 %  
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Helse og omsorg 

 

Helse og omsorg felles/Tjenestekontoret 
 

 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 

 
Regnskapet for Tjenestekontoret og "Helse og omsorg - felles" må leses under ett. Regnskapet viser et 
positivt resultat på ca 1 250 000 kr. Dette skyldes i all hovedsak vakante stillinger. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik 5 990 748 7 241 837 -1 251 088 -17,2%  
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Det er få ansatte, og enkeltsykemeldinger gjør derfor stort utslag på sykefraværsstatistikken. Det er lavt 
korttidsfravær. Langtidsfravær drar opp statistikken. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  4,5%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
God saksbehandling 
 

 
Målet for all saksbehandling er at hver enkelt søker skal få tildelt de tjenester han/hun trenger basert 
på den enkeltes behov og gjeldende lover og retningslinjer. Denne vurderingen gjøres av kommunen på 
selvstendiggrunnlag. Målet er at det ikke skal være nødvendig for søker å klage til fylkesmannen på 
saksbehandlingen. 
Det har vært et mål at det skal være kortest mulig saksgang fra søknad mottas til vedtak fattes. Dette vil 
imidlertid avhenge av hvor omfattende hver enkelt søknad er. Pga kommunesammenslåingen har ikke 
målinger av resultater blitt prioritert, men at dette skal settes nye målbare indikatorer for ny kommune. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall klager til Fylkesmannen hvor klager får 
medhold 

-  0    

Fra søknad mottas, og til vetak fattes -  3    
 

 

 

 
Bidra til god mestring i eget liv for eldre 
 

 
Det har vært ett mål for Tjenestekontoret å starte opp med forebyggende hjemmebesøk for eldre, men 
på grunn av lite ressurser ved tjenestekontoret har dette ikke vært mulig å gjennomføre i 2019. 
Forebyggende hjemmebesøk vil kunne hente fram den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge 
omgivelsene, og styrke den enkeltes mulighet til å holde se frisk og aktiv lengst mulig. Forebyggende 
hjemmebesøk blir utført før det har oppstått behov hos den enkelte for tjenester fra Helse og omsorg. 
Dette bygger opp om et av målene i kommuneplanen der vi sier at Lyngdal kommune skal legge til rette 
slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det. Det har vært fokus på å få i gang 
Forebyggende hjemmebesøk i ny kommune. Vi har fått prosjektmidler til dette og har nå startet 
prosessen med "Den store klassefesten" som skal ha samme målgruppe som forebyggende 
hjemmebesøk. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall forebyggende hjemmebesøk for eldre det 
året de fyller 78 år 

-  36    
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Barn og unge 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten kan vise til god kontroll overfor regnskapet i 2019. Særlig utgiftene til barneverntjeneste kan 
være uforutsigbare, men det ble lagt et årsbudsjett med gode marginer nettopp for å unngå 
overforbruk. Ellers har de andre tjenester vist god budsjettdisiplin slikt at sluttresultatet for 2019 er 
bra.I tillegg kan det nevnes at helsestasjon har hatt ubesatt stilling for psykolog siden april, noe som har 
påvirket lønnsutgifter. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  31 295 297    34 040 330    -2 745 033    -8,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Sykefravær 
 

 
Fravær for enheten har ligget under kommunen sitt mål for hele 2019. Tett oppfølging med sykemeldte 
og god dialog har vært praktisert. Det er ellers høy fokus på trivsel for arbeidsplassen, innført 
planleggingsdager med tanke på faglig utvikling samt sosiale anledninger har vært prioritert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,4%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Helsestasjonen 
 

 
Antall tidlig hjemmebesøk med jordmor har i 2019 ligget litt under målet. Dette skyldes i hovedsak at 
det er kun en jordmor i 100% stilling, dvs ved ferieavvikling og annet fravær er det ingen som kan 
overta denne tjenesten. I 2020 vil jordmortjeneste være styrket med 30%, med godt samarbeid kan 
problemet løses. Vaksinasjonsdekning ligger litt under det nasjonale målsetting, det jobbes 
kontinuerlig med god informasjon til foreldrene om betydning av vaksinering. Helsestasjonen har ikke 
klart å gjennomføre 4 års kontroll på alle barn i 2019. Det har vært litt turbulente forhold da det tok 
lang tid i ansettelsesprosessen ved vakante stillinger. Dette bør være ordnet i løpet av våren 2020. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel foreldre som har mottatt hjemmebesøk 
innen 4 dager etter hjemkomst 

87 %  93 %  

Andel barn som har fått MMR vaksine innen 2 års 
alder 

92 %  95 %  

Andel barn som har gjennomført 4 års kontroll 90 %  93 %  
 

 

 

 
Brukerundersøkelse ved 1-a rskontroll 
 

 
Brukerundersøkelse viser at de alle fleste av familier som bruker helsestasjonen er fornøyd, dette er 
bra. Brukerundersøkelse ved 1 års kontroll er en god anledning til å fange opp erfaringer som 
foreldrene har opplevde det siste året. Det er det første leveår til barnet som innebærer mest kontakt 
med helsestasjonstjenesten. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med helsestasjonens 
tilbud. (Andel svært fornøyd) 

97, 7 %  80 %  
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Skolehelsetjeneste 
 

 
Skolehelsetjenesten har oppnådd 100% resultat for veiing og måling av både 3kl og 8 kl. Dette er bra da 
elevene med avvik blir fulgt opp i et samarbeid mellom frisklivsentralen og helsesykepleiere. Nytt for 
2019 var nasjonale anbefalinger om at helsekontroll for elever i førsteklasse skulle tas etter skolestart, 
helst på skolen. Av praktiske årsaker er det ikke mulig å gjennomføre kontrollen på skole da den enkelte 
skole har ikke kontorer /kapasitet til dette. Inntil videre vil skolestartundersøkelse blir gjennomført på 
helsestasjon i samarbeid med helsesykepleier og skolelege. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i 3.klasse som har gjennomført 
kartlegging høyde og vekt 

100 %  100 %  

Andel elever i 8.klasse som har gjennomført 
kartlegging høyde og vekt 

100 %  100 %  

Andel barn som har gjennomført 
skolestartundersøkelse 

 100 %  97 %  

 

 

 

 
Friskliv 
 

 
Nasjonalt er andel elever som er overvektig for både 3 kl samt 8 kl ca 15%. Vi ser at det er en økning av 
overvekt fra 3kl til 8kl og derfor i 2019 har helsestasjonen satt inn et ekstra tiltak med veiing av elever i 
5 kl også. Dette med tanke på å avdekke uheldig vektutvikling så tidlig som mulig. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i 3. klasse med avvik i vektutviklingen   16 %  15 %  
Andel elever i 8. klasse med avvik i vektutviklingen  28 %  15 %  
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Helsetjenester 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Helsetjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på ca kr 780 000.-. Dette skyldes mindre utgifter til 
legetjenesten enn budsjettert.   

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  11 438 391    12 217 618    -779 226    -6,3%    
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NAV Lyngdal 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
NAV har hatt et overforbruk i 2019. Vi har imidlertid bosatt flere flyktninger enn beregnet, og dette vil 
medføre inntekter til kommunen som ikke er budsjettert. Vi har fortsatt høye utgifter på økonomisk 
sosialhjelp, men har hatt en fin nedgang i siste halvår av 2019. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  29 103 217    24 183 758    4 919 459    20,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
NAV har hatt lavt sykefravær i 2019, både på statlig og kommunal side. Dette til tross for store 
omstillinger i enheten, med både kommunesammenslåing og vertskommuneavtale. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,8%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Sosialhjelp 
 

 
Vi har redusert antall sosialhjelpsmottakere i 2019. I siste halvår 2019 er det en betydelig nedgang i 
søkere i alle aldersgrupper. Vi har endret rutiner på noen områder og stiller større krav til den enkelte 
søker. Vi ser at vi lykkes med å få sosialhjelpssøkere over i aktive tiltak/jobb/utdanning. Vi har høyere 
utbetalinger enn kommunene rundt oss, men skiller oss mindre ut dersom vi ser på gjennomsnittlig 
stønadstid og stønadslengde. Lyngdal kommune har en befolkning som er betydelig yngre enn våre 
nabokommuner, og dette gir seg også utslag i utgiftene på økonomisk sosialhjelp, da det først og 
fremst er yngre innbyggere som ikke har opptjent seg rettigheter i arbeidslivet som mottar økonomisk 
sosialhjelp. Vi hadde i gjennomsnitt 96 brukere pr. måned i 2018. For 2019 var resultatet 82 pr. måned. 
Vi hadde i gjennomsnitt 40 brukere under 30 år i 2018. For 2019 var resultatet 37 pr. måned. Særlig i 
siste halvdel av 2019 har vi sett en positiv utvikling. I 2019 startet vi også prosjektet Nye Mønstre, som 
gir tilbud om familieveileder til barnefamilier i fattigdom. Prosjektet er pr. 2020 utvidet til Lister-
regionen. Dette prosjektet skal hjelpe familier som sliter med praktiske og økonomiske utfordringer og 
har som mål å bryte mønstre for neste generasjon. Prosjektet følgeforskes. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp 82 -  
Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp 
(under30 år) 

46% -  

Antall unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp 
(under30 år) 

 37 -  

Antall sosialhjelpsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp som eneste kilde til livsopphold 

20 -  

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 12  -   
 

 

 

 
Arbeid og utdanning 
 

 
Vi har fortsatt meget gode resultater fra endt introduksjonsprogram og fra prosjektet Jobbsjansen. Vi 
har mange introelever som velger utdanning og som da får støtte fra lånekassen i sitt utdanningsløp. I 
2019 har vi også hatt Bergeheim Service, som gir tilbud til de introdeltakerne som ikke ønsker teoretisk 
skolegang. Bergeheim Service utfører oppdrag fra tekniske tjenester og fra andre enheter i kommunen. 
Ett år etter oppstart hadde vi 50 % overgang til arbeid/utdanning, så dette er et tilbud vi har truffet 
godt med. Vi gir nå samme tilbud til introdeltakeere fra tidligere Audnedal. Jobbsjansen har fortsatt 
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100 % overgang til arbeid. Vi utvider nå prosjektet til resten av Lister-regionen. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Overgang til arbeid/utdanning og grunnskole etter 
endt introduksjonsprogram 

 92 %  60 %  

Overgang til arbeid/utdanning etter endt 
"jobbsjanse"-deltakelse 

 100 %  60 %  
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Lyngdal bo- og servicesenter 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten driver et nøktern drift som evalueres gjennom hele året. Budsjettet og regnskap blir fulgt opp 
og drøftet på ledermøter. I 2018 søkte enheten departementet om midler til å videreføre dagsenter 
tilbudet og til å etablere ett nytt dagaktvitetstilbud for hjemmeboende eldre med demens sykdom. 
Dette blei videreført i 2019 som prosjekt med prosjektmidler. 
Det har også 2019 vært behov for ekstern vikar innleie og vikarer generelt. Avdelingslederne jobber 
med nøktern bruk, samtidig som en ivaretar kravet om faglig forsvarlighet. Det er utfordrende å 
rekruttere sykepleier, noe som i perioder har medført vakante stillinger. Vi ser også en økende tendens 
til at enkelte brukere med demens har et sykdomsbilde som gjør at de trenger skjerming og tett 
oppfølging, i perioder en til en. Dette er ressurskrevende. 
En har holdt igjen med innkjøp på en del utstyr og møbler med tanke på at en skal inn i nytt Helsehus. 
2019 ser en at det har vært stor møtevirksomhet både med tanke på kommunesammenslåing og 
planlegging av nytt helsehus. Dette medfører bruk av ressurser til deltakelse i møter og til reise. Når 
ansatte delta ri brukergrupper i forbindelse med helsehuset og kurs/seminarer for faglig oppdatering, 
krever dette innleie av vikarer, for å kunne ivareta en faglig forsvarlig drift. Vi har hatt gjestepasienter 
fra andre kommuner som har kjøpt tjenester fra Korttidsavdelingen i løpet av året. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  67 429 861    70 226 731    -2 796 870    -4,0%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten sitt mål på sykefravær var på 8,0 %. I 2019 har sykefraværet vært på 10,1%, og vi ligger over 
målet. Det er blitt gjort uttrykk for at ansatte opplever at ledere er mye borte på møter i forbindelse 
med arbeidet med kommunesammenslåing og nytt helsehus. Nærværsarbeidet har dessverre blitt 
lidende på grunn av dette. 
Videre har den totale arbeidsbelastningen vært stor i enkelte arbeidslag. Brukerne er sykere og 
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"tyngre" enn tidligere og krever mer oppfølging både fysisk og psykisk. Ved sykdom og fravær er det 
vanskelig å få inn vikarer, dette gjelder spesielt på natt. Som igjen medfører at det blir en større 
belastning for arbeidslagene. Avdelingslederne jobber tett med organisasjonsavdelingen og BHT for 
oppfølging av sykefraværet. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  10,1%    8,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 

 
God ernæring  
 

 
Målet er å kartlegge ernæringsstatus av alle langtidspasienter hver måned. På korttidsavdelingen skal 
ernæringsstatus kartlegges innen 2 døgn etter innleggelse. Vi har et resultat som viser at vi ligger på 
100%på langtidsbrukere og 85% på korttidsavdelingen. Dette er økning fra 2018 som viser at en har 
jobbet systematisk med kvalitetsforbedring. Fokus på ernæring og gode måltids- øyeblikk settes høyt 
og blir prioritert både på dagsenter og på de ulike avdelingene. Vi har i 2019 hatt tilsyn fra 
fylkesmannen med resultat "ingen lovbrudd". Derimot fikk vi positiv omtale i forhold til faglig kvaliteten 
på tjenesten og det systematiske fall- og ernæringsarbeidet. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ernæringsstatus av alle langtidspasienter hver 
måned 

 100 %  100 %  

Ernæringsstatus av alle korttidspasienter innen 2 
dager etter innleggelse 

 85 %  100 %  

 

 

 

 
Forebygge fall 
 

 
Enheten har stort fokus på rapportering og oppfølging i forhold til fall. Brukerne er eldre og sykere enn 
tidligere som også gir en økt fallrisiko. Demenssykdom som fører til balanse- og synsproblemer øker 
tendensen til fall. Til tross for dette viser det at ved systematisk forebyggende arbeid har gitt en 
nedgang i antall fall fra 2018. Dette er svært positivt. Enheten gjør en fallrisikovurdering av alle nye 
pasienter. Målet har vært 90% fallrisikovurdering. Vi når nesten målet med et resultat på 88%. Lege og 
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fysio- og ergoterapeutene er aktivt med i dette arbeidet. Vi ser en sammenheng mellomernæring, 
legemidler og fysisk aktivitet i forhold til fall. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall registrerte avvik på fall (pr. måned)  4,5   7    
Fallrisikovurdering av alle nye pasienter innen 24 
timer etter innkomst 

 88 %  90 %  

 

 

 

 
Legemiddelha ndtering 
 

 
Ansatte er bevisste på å melde avvik i forhold til legemiddelhåndtering. Dette ser vi i forhold til antall 
meldte avvik. I 2019 har vi ikke hatt noen alvorlige avvik innen legemiddelhåndtering og kun 4 middels 
alvorlige avvik. 
De ansatte gjennomgår e-læringskurs kontinuerlig gjennom året for å holde seg faglig oppdatert. Hvert 
annet år gjennomfører vi oppfriskningskurs for alle som håndterer legemidler, dette har blitt 
gjennomført igjen i 2019. Hvert år fornyes dispensasjoner for ansatte som skal delta i 
legemiddelhåndteringen, gjennom praktisk oppfølging og dokumentasjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldte avvik med høy alvorlighetsgrad innen 
legemiddelhåndtering (pr år) 

 0    0    

Antall meldte avvik med middels alvorlighetsgrad 
innen legemiddelhåndtering (pr år) 

 4    2    

Totalt antall meldte avvik innen 
legemiddelhåndtering (pr måned) 

5,6    7    

 

 

 

 

 

 
Samarbeid med bruker/pa rørende 
 

 
Avdelingene tilbyr samarbeidsmøte med pårørende/bruker to ganger per år til de som ønsker det. En 
del takker nei til tilbudet da de føler de får god oppfølging og orientering gjennom året, men tilbudet 
blir allikevel gitt. I tillegg har vi felles pårørendemøter 2 ganger i året. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Tilbud om samarbeidsmøte x 2 per år (vår og høst)  93 %  100 %  
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Psykisk helse og habilitering 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enhet for psykisk helse og habilitering ble i august delt, da habilitering ble skilt ut i egen enhet. Dette 
ble ikke gjort i styringssystemet og av den grunn vanskelig å skrive helt eksakt. Psykisk helse hadde 
merforbruk. Det skyldes i hovedsak innleie av ekstra personale på bakgrunn av en stor økning av 
henvendelser til tjenesten. i tillegg kommer det underbudsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift i 
forhold til vikarutgifter. 
Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere var i 2019 budsjettert med ca 45 millioner kroner. Det 
tilsvarer det beløp som kom som tilskudd i 2018. Tilskuddet for 2019 ble redusert med 12 millioner. 
Dette er en vesentlig årsak til merforbruket i 2019.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  20 676 979    5 886 157   14 790 823    251,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
På bakgrunn av at enheten var delt i 2019, så er sluttresultatet misvisende. I psykisk helse var 
sykefraværet høyt første tertial, men synkende fra juni og frem til årsslutt.  
Bvn 11 Noe høyere enn ønsket, flere med langtidsfravær – som er fulgt opp. Relativt jevnt fravær året 
gjennom. Har hatt en avdelingsleder i sykemelding, som har medført ekstra belastning på ansatte. 
Dette gjelder også Bvn 17. Det ble i mai satt inn vikar for avd.leder.Bvn17 Under målet på 8 %, men har 
vært flere med langtidsfravær. Betydelig høyere sykefravær i februar, hvor fraværet var 17,5 %. Jevnt 
over har fraværet vært lavere enn 7 % de fleste av årets måneder – og høsten 2019 har det vært 
høyere grad av nærvær. Rosfjord aktivitetshus har hatt en høy nærværsprosent gjennom hele året. 
Det har gjennom 2019 vært mye jobb med kommunesammenslåing som har medført økt belastning. 
Ledere har vært i mye møter, som igjen har medført ekstra belastning på ansatte. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 
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Sykefravær  8,7%    8,0%    
 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Dagsenter 
 

 
Resultatet viser at enkelte mnd. avlyses avtaler i større grad enn andre, uten at det pr. d.d foreligger en 
naturlig forklaring på dette. Dette er noe som vil bli jobbet med videre. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall brukere som avlyser 
dagaktivitetstilbud 

 357  4  

 

 
Psykisk helse og rus 
 

 
Resultatet viser et stort antall avlysninger fra brukere. Størsteparten har naturlig årsaksforklaring. I 
tillegg tar brukere selv kontakt, slik at terapeut får en dialog med dem. Det realistiske målet var også 
satt for lavt. 
Mål ble nådd i forhold til bruk av FIT i alle samtaler. De ganger det ikke ble benyttet var på bakgrunn av 
at det ikke var endringssamtale, eller at bruker selv ikke ønsket dette. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall avlyste avtaler for å øke effektivitet 
og gi bedre behandling 

10,8  5  

Antall samtaler hvor det er avvik på at FIT 
(feedback informerte tjenester) ikke er benyttet 

 11  5  

 

 

 
Habilitering 
 

 
Denne indikatorene mangler målinger. Det er på bakgrunn av sykemeldt avdelingsleder og man da har 
valgt å se bort fra denne indikatoren. I tillegg ble enheten delt i august, slik at det ikke har blitt 
gjennomført stikkprøver. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall merknader ved gjennomføring av  13  3  
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stikkprøver på dokumentasjon i Profil 

Habilitering 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Grunnet sykefravær ser man ett forhøyet behov for vikarer, det har også vært noe utfordringer knyttet 
til utagerende situasjoner som gjør at det er satt inn ekstraressurser for å ivareta faglig trygghet og 
ivareta personalets trygghet. Det vises også til stadig økning i avlastning søknader som innvilges, dette 
medfører store ekstraressurskostnader. Det har vært et økende sykefravær i Kvås fra i høst, som har 
medført økte lønnskostnader. I tillegg har det på bakgrunn av utfordringer knyttet til atferd, vært behov 
for økt bemanning i perioder. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  34 409 641    28 416 789    5 992 852    21,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
I habilitering har de ulike avdelingene ulik grad av sykefravær. Fravær har vært utløst av en 
kombinasjon av langtidsfravær, kroniske sykdommer, opplevelse av stress og utagerende situasjoner 
som utløser fravær. Dette holdes ett kontinuerlig fokus på, blant annet med kompetanseheving knyttet 
til traumebasert omsorg, samt oppfølging av primærkontakter og ledere. Aktivitetshuset har høyt 
nærvær. Ved Kvås bofellesskap har det vært en økning i sykefraværet i løpet av høsten, grunnet ulike 
årsaker. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,8%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Integrering og deltakelse i samfunnet 
 

 
De fleste har en aktivitet utenom skole. Det er noe manglende resultater gjennom året av ulike årsaker. 
Det har vært bytte av enhetsleder 3 ganger i løpet av 2019, samt deling av enheten fra august 2019. I 
tillegg har det vært et midlertidig bytte av avdelingsleder høsten 2019 på grunn av permisjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel enslige mindreårige som deltar på minst en 
aktivitet utenom skole. 

-  100 %  

 

 

 

 
God livskvalitet 
 

 
Litt manglende resultater på denne indikatoren. Ulike årsaker knyttet til det, blant annet bytte av 
enhetsledere og avdelingsledere. De fleste ungdommer har tiltaksplan, men enkelte vil av ulike årsaker 
ikke ha noen plan. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel enslige mindreårige som har tiltaksplan 
innen 3 måneder etter ankomst 

 41 %  100 %  

 

 

 

 
Legemiddel 
 

 
Dette er ett kontinuerlig fokus, og har blitt jobbet med gjennom 2019. Grunnet administrative bytter 
(bytte av både enhets/virksomhetsleder og avdelingsledere) har man ikke klart å følge opp 
rapporteringen på dette målet. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Alle brukere skal ha gjennomgang av legemidler to 
ganger pr år 

-  80 %  
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Brukermedvirkning og samarbeid med 
pa rørende/samarbeidspartnere 
 

 
Gjennom 2019 har vi hatt fokus på å opprettholde gode tjenester, og øke kompetansen knyttet til 
traumebasert omsorg i habilitering. Grunnet mye ombytting administrativt har vi ikke gjennomført 
temakvelder og samarbeidsmøter som planlagt. Brukermedvirkning er ett kontinuerlig fokus. Alle 
brukere på dagsenter har vært gjennom kartlegging med tema "hva er viktig for deg". 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel brukere det er gjennomført brukersamtale 
med x 2 per år 

 0 %  75 %  

Antall gjennomførte temakvelder med informasjon  0  3  
Gjennomføre årlig samarbeidsmøte med 
samarbeidspartnere 

 0  1  

Andel nye brukere som er kartlagt med skjema 
"Hva er viktig for deg"  

- -  
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Hjemmebasert omsorg 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har i 2019 hatt ett overforbruk. Dette er noe som har flere årsaker: 
Behovet hos innbyggere som trenger bistand for hjemmesykepleie har økt i løpet av året. Det er flere 
innbyggere som trenger mer hjelp fra hjemmesykepleien. Antallet med stort og med omfattende behov 
har økt. Det er de innbyggerne over 80 år som er de største gruppene innenfor både stort og 
omfattende behov. Dette kan være en indikasjon på at innbyggere føler seg trygge med 
hjemmesykepleie og at de dermed bor hjemme lengre. Dette gjør at presset mot institusjon og 
korttidsopphold har blitt lavere. 
Med økt behov for tjenester øker enheten kostnader på lønn og utgifter enheten har for å produsere 
disse tjenestene. Enheten har hatt behov for å opprettholde høy drift gjennom alle høytidene 
igjennom hele 2019 og det hadde ikke vært faglig forsvarlig å redusere bemanningen. Forskjellen 
mellom uke dag og helg er også nå betydelig mindre enn den har vært tidligere. Det vil si at behovet for 
hverdags bemanning og helge bemanning er snart like stor. Dette på grunn av at innbyggere som nå 
mottar hjemmesykepleie i økende grad er helt avhengig av tjenesten for å kunne bo hjemme og at de i 
snitt har høyere behov enn tidligere.  
Hjemmesykepleien har ansvar for å gi faglig forsvarlige tjenester overfor alle innbyggere som oppholder 
seg i kommunen, det vil også si turister. I ferie og høytider har vi da ansvar for å yte tjenester til 
gjestepasienter i tillegg til våre egne brukere.  
Enheten har i 2019 hatt utfordringer med å rekruttere ansatte i takt med vekst av behov. Dette 
medførte at i løpet av året var det flere stillinger som stod ledige. Dette medførte merarbeid og overtid 
hos mange av medarbeiderne.  
Enheten har i 2019 hatt sykefravær (les om sykefravær) som medførte behov for overtid for å kunne gi 
forsvarlige tjenester. På grunn av kommune sammenslåing og bygging av Helsehuset, har det gått 
ressurser til planlegging og økt møte virksomhet i enheten. 
Den nye virksomheten i ny kommune arbeider med prosesser på hvordan kostnads nivået kan 
reduseres i form av nye måter å organisere seg på. 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  48 160 938    41 063 037    7 097 901    17,3%    
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Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Sykefraværet har i 2019 vært på 12,5 % som er høyere enn ønsket, men totalt sett så er sykefraværet 
redusert fra 2018. Korttidsfraværet har i snitt vært på 3,4 % og er litt høyere enn 2018, resten er 
langtidsfravær. Årsakene til sykefraværet er sammensatt og ikke ensartet:  
Enheten har i løpet av 2019 hatt medarbeidere som har vært gravide og hatt ulike typer fravær knyttet 
til symptomer som er vanlig ved graviditet.  
Arbeid i hjemmesykepleien kan medføre arbeidsbelastning og slitasjer over tid. Enheten tilrettelegger 
hjelpemidler og HMS tiltak for å bedre arbeids hverdagen til den enkelte ansatte.  
Ikke alt sykefraværet er jobb relatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  12,5%    8,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Samarbeid og tjenesteflyt 
 

 
Enheten har hatt en rekke prioriterte fag mål i 2019. I tjenesteproduksjon er enheten organisert inn i 
fag team. Hvert team velger sine mål i forkant av årsplanen. Teammålene organiseres på hver team 
sine fag tavler og oppsummeres på felles tavle. Teamene følger opp målene sine i den enkeltes arbeids 
hverdag.  
Oppsummering av fag målene 2019: 
Andel gjennomførte samarbeidsmøter: Systematisk bruker og pårørende kontakt, tilbys alle brukere av 
hjemmesykepleien årlig. Dette dokumenteres i pasientjournalen. Effekten er bedre samarbeid og 
tilpasning av tjenesten til den enkelte. 
Gjennomførte oppdateringer av IPLOS: En lovpålagt oppgave som skal sikre likebehandling av alle 
innbyggere slik at de får dekket sine behov uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisitet, seksualitet, 
økonomi og bosted. IPLOS er den røde tråden i de kommunale omsorgstjenestene. Ved å ha dette som 
et fagmål knytter ansatte oppmerksomhet rundt den enkeltes behov. 
Gode tall i IPLOS gir også grunnlag for god statistikk.  
Avklart HLR status: Dialog mellom hjemmesykepleien, pasienten og fastlegen om pasienten skal ha 
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hjerte- og lungeredning dersom det oppstår en situasjon hvor det blir nødvendig.  
Oppdatering av sammenfatning: Det er et økt fokus på innledende viktig informasjon om pasienten. 
Oppdatere tiltak i EPJ: Når flere helsepersoneller inne og produsere tjeneste hos en innbygger er det 
viktig at det er god beskrevet hvordan, hvor mye og påhvilken måte tjenesten skal skapes. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gjennomførte samarbeidsmøter  93 % 100 %  
Gjennomførte oppdateringer av IPLOS  89 % 90 %  
Avklart HLR-status  90 % 100 %  
Sammenfatning - 100 %  
Oppdaterte tiltak i EPJ 83,6 % 100 %  

 

 

 

 
Ernæring 
 

 
Kartlegging av ernærings status hos brukere er et prioritert område innen to fag team. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Gjennomført oppfølging av ernæring (MNA/MUST)  99 %  90 %  
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon  
Vi har revidert Lyngdal kommunes årsregnskap som viser kr 548 590 299 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 9 362 992. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal kommune per 
31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen   
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon 
i kommunens årsrapport og årsmelding fra enhetene, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen.Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, 
og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting 
å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» 
under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
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Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å 
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon med forbehold om budsjett 
Regnskapsskjema 1B viser vesentlige budsjettavvik på «Helse og omsorg». Denne sektoren hadde 
i 2019 et merforbruk på ca kr 25,2 mill i forhold til regulert budsjett.  
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet 
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland       Monica Nilsen 
Oppdragsansvarlig revisor     Registrert revisor 
 
 
Kopi: Kontrollutvalget, Formannskapet, Kommunedirektøren  
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1. Rådmannens innledning 
 
Årsmeldingen 2019 for Lyngdal kommune gir en samlet oversikt over økonomiske, faglige og 
samfunnsmessige resultater i året som ligger bak oss.  

 

Kommuneøkonomi 
Driftsresultat 
Driftsregnskapet for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 9,4 mill.  
I tillegg er det brukt 16,3 mill. av disposisjonsfond, slik at dette bufferfondet nå er på 42,3 mill.  Netto 
driftsresultat er et av de mest sentrale økonomiske nøkkeltallene i kommuneøkonomien, og sier noe 
om hvor stor økonomisk handlefrihet en kommune har. Lyngdal kommune hadde i 2019 et negativt 
netto driftsresultat på 40,3 mill., tilsvarende -5,18 prosent av brutto driftsinntekter.   

 
Det er svært bekymringsfullt at regnskapet for 2019 blir gjort opp med et underskudd.  Det er mange 
år siden dette skjedde sist.  Særlig sett på bakgrunn av det gode regnskapsmessige resultat i 2018 med 
9,54 mill. i overskudd.  Det er spesielt viktig for en minsteinntektskommune som Lyngdal, uten 
eiendomsskatt, å ha god økonomistyring.  Heldigvis har man over de senere bygget opp 
disposisjonsfondet som en økonomisk reserve. 
 
Nærmere analyser viser at det særlig er innen Helse- og omsorgstjenestene utgiftene har økt.  I tillegg 
til økning i antall og pleietyngde, kommer at man i 2019 ikke får dekket utgiftene for ressurskrevende 
brukere i like stor grad som tidligere år.  Det blir nødvendig med en grundig gjennomgang av disse 
viktige tjenestene og vurdere tildeling, organisering og tjenesteproduksjonen i alle ledd.    
 
 

Befolkningsutvikling 
Etter en nedgang i folketallet i 2017, 

har denne utviklingen nå stabilisert 

seg, og Lyngdal fikk 12 flere 

innbyggere i fjor.  Fødselsoverskuddet 

var på 44 i 2019, mens vi hadde en 

netto innflytting på minus 32.  

Flyttetallet kommer frem ved at 363 

personer flyttet til Lyngdal, mens 395 

valgte å flytte ut.  Vår kommune blir 

dermed en del av en nasjonal trend 

med lave fødselstall, og lav netto 

innflytting, mye som følge av lav innvandring og lite mottak av flyktninger.  Man må fortsatt jobbe 

bevisst med å videreutvikle lyngdalssamfunnet til et attraktivt sted å bo, etablere næring og besøke 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7368 7533 7636 7739 7815 7895 8011 8102 8335 8497 8588 8571 8609 8621
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Nye Lyngdal 
2019 har vært et spesielt år hvor mer og mer har dreid seg om den nye kommunen, mens aktivitet i 
regi av de gamle kommunene, Audnedal og Lyngdal, har avtatt. I løpet av våren 2019 var ny 
administrativ ledelse tilsatt. Ny ledelse sin oppgave var å planlegge for ny kommune. Samtidig hadde 
de fleste av disse lederne også sitt ansvar i de gamle kommunene med ordinær drift. Det har vært 
krevende å holde god drift i gammel kommune, samtidig som man skulle rigge til alt det nye slik at 
Lyngdal kommune var fullt operativt fra 1.1.2020. 
 

Politisk ble også fokuset mer og mer rettet inn mot ny kommune.  I september ble det første 

kommunevalget gjennomført for ny kommune, og nytt kommunestyre ble konstituert i oktober. Fra da 

av har det meste også politisk dreid seg om ny kommune. 

 

Det er laget en egen fyldig årsmelding for nye Lyngdal kommune, som redegjør detaljert om 

aktivitetene i 2019. 

 

Samfunnsutvikling 
Attraksjonsutvikling, Barnas Anne-Cath. Vestly museum. 
Etter flere års planlegging 
kunne man 4.2.2020 feire 
grunnsteinsnedleggelse for 
Anne-Cath. Vestlys 
forundringspark og Barnas 
Anne-Cath. Det offentlige tar et 
stort ansvar i realiseringen av 
parken ved at Lyngdal 
kommune eier selve museet md 
en total kostnadsramme på 50 
mill.  Parken planlegger å åpne 
våren 2012, og vil 
forhåpentligvis være et 
vesentlig nytt bidrag til attraksjonsutviklingen for Lyngdal kommune.  Tilbudet vil også underbygge 
profilen om en familievennlig kommune med fokus på barn og deres ønsker. 
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Tour of Norway 
Kr.Himmelfartsdag 30.5.2019 var Lyngdal startsted for 3.etappe 
av sykkelrittet Tour of Norway 2019 (tidligere Tour des Fjords).  
Dette ble en stor folkefest i både Audnedal og Lyngdal 
kommuner.  Det var flere arrangementer i kommunesentrene og 
et yrende folkeliv langs traseen.  Etappen var 180 km lang og 
gikk fra Lyngdal til Kristiansand.  Etter starten i Alleen gikk 
traseen via Kvås, over Brattestien til Konsmo og videre til Sveindal.  Dermed syklet ritt deltakerne 
praktisk talt hele den nye kommunen på langs.   
 
Næringsutvikling – Hausvik.   
Kommunen opplever stor interesse fra næringslivet om etableringer på Hausvik.  Dette gjelder spesielt 
for virksomheter tilknyttet akvakultur og Blå-næring.  For å sikre kommunal kontroll over arealene på 
Hausvik er det i løpet av våren 2019 fremforhandlet og signert avtale om å kjøpe ut avtalen 
kommunen har hatt med Lyngdal Recykling AS.  Det er også signert ny kontrakt med Velde Pukk AS om 
steinuttak og planering av industriområdet.  Nå som disse avtalene er på plass, kan kommunen ta en 
mer aktiv rolle i å tiltrekke seg aktuell næringsvirksomhet til området.   

 
Mye godt lagspill 
Lyngdalssamfunnet er preget av utstrakt dugnadsånd og samarbeid på tvers av ståsted og interesser. 
Resultatet av dette ser vi blant annet i form av et sterkt lokalsamfunn i god vekst og utvikling. Denne 
innstilling finner vi også i den kommunale organisasjonen. Det er min klare oppfatning at 
medarbeiderne gjør en kjempeinnsats for innbyggerne våre! I løpet av året har hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud bidratt konstruktivt i mange prosesser og på mange arenaer. Tusen takk til dere 
alle!  Jeg benytter anledningen til også å takke ordfører og andre sentrale politikere for godt samarbeid 
i 2019. 
 
 

 

 

  Norman Udland 

  Rådmann 

 
 
Årsberetning i henhold til kommuneloven §48.5 er avlagt av kommunedirektøren. 
 
11. mai 2020 
 
 
 
 

189



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 8 – 

2. Organisasjon og styring 
2.1 Politisk organisering 
Lyngdal kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i Kommuneloven og 
innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsmessige 
representasjon i kommunestyret. 

Den politiske organiseringen i kommunen i 2019 kan oppsummeres slik:  

 
 
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 
 
Formannskapet behandler alle økonomisaker i kommunen. Formannskapet behandler for øvrig saker i 
henhold til reglement, og fungerer som administrasjonsutvalg og havnestyre når slike saker står på 
dagsorden. Formannskapet fordeler også utredningsoppgaver til politiske komiteer. 
 
Hovedutvalg for Miljø, Plan og Drift (HMPD) behandler saker etter Plan og bygningsloven, unntatt 
kommuneplan og kommunedelplaner.  
 
Planutvalget består av formannskapets medlemmer, en representant fra de partiene som ikke er 
representert i formannskapet samt leder av HMPD.  
 
De to politiske komiteene, Oppvekstkomiteen og Omsorgskomiteen, fungerer som politiske verksted. 
De kan utrede saker på eget initiativ eller få saker fordelt fra formannskapet. Komiteene har 
innstillingsrett til kommunestyret og velger saksordfører som legger saken frem for kommunestyret. 

Kommunestyret
29 representanter

Formannskapet 
(adm.utvalg / havnestyre)

7 representanter

Planutvalg

9 representanter

HMPD

7 representanter

Oppvekstkomiteen

7 representanter

Omsorgskomiteen

7 representanter

Kontrollutvalg

3 representanter

Råd for mennesker 
med nedsatt 
fuksjonsevne

7 medlemmer

Eldreråd

7 medlemmer

Ungdomsråd

15 medlemmer

Lyngdal 
kultursenter KF

7 medlemmer
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2.2 Administrativ organisering 
Lyngdal kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen utgjør det øverste nivået og 
enhetene nivået under. Organisasjonen er fordelt på støtteenheter (5) som skal betjene alle 
tjenesteenhetene (17) i kommunen. 

I diagrammet under vises kommunens hovedstruktur med øverste leder innenfor hver enhet:1 
 

 
 

Den administrative organiseringen har de siste årene vært relativt lik i Lyngdal kommune. 

Enhetslederne er ansvarlige til rådmannen, og rådmannen har en ledergruppe som i det daglige 

arbeidet følger opp ulike tjenesteområder.  

 

Lyngdal kultursenter KF er et kommunalt foretak som er ansvarlig for å drive kulturhuset, samt ivareta 

flere av ansvarsområdene som tradisjonelt ligger til en kulturenhet, for eksempel bibliotekdriften.  

Som det vises i diagrammet ovenfor fungerer Kulturskolen som en egen enhet i Lyngdal kommune og 

er ikke en del av foretaket til kultursenteret.  

 

  

                                                           
1 I løpet av året har det vært enkelte lederskifter.  
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2.3 Nye Lyngdal – sammenslåing med Audnedal kommune 
 
Siden Lyngdal fra 1.1.2020 skulle slå seg sammen med Audnedal kommune, så var 2019 et år med mye 
fokus på sammenslåingsprosesser både politisk og administrativt. Kommunevalget som ble 
gjennomført høsten 2019 ble gjennomført som om man allerede var sammenslått. 35 representanter 
ble valgt til kommunestyret og den politiske strukturen kan illustreres slik:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disse politiske organene skulle ivareta saker som omhandlet ny kommune, mens de tidligere opprettet 

organene skulle håndtere saker som i hovedsak dreide seg om å avslutte kommunen.  

Jan Kristensen ble valgt til ordfører og Jon Are Åmland ble valgt til varaordfører. 

I kommunestyret ble 35 representanter ble valgt med følgende mandatfordeling i parentes: Høyre 

(10), Kristelig folkeparti (8), Senterpartiet (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (4), Rødt (1) og 

Venstre (1).  

 

Også administrativt ble det store organisatoriske endringer. Modellen hadde som formål å ha et 

overordnet strategisk perspektiv. Fire stabsområder med hver sin kommunalsjef ble etablert for å 

utgjøre toppledelsen sammen med kommunedirektør. I tillegg ble det etablert 11 virksomhetsnivåer 

med hver sin virksomhetsleder. De aller fleste lederne ble rekruttert internt fra enten Lyngdal eller 

Audnedal kommune.   
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2.4 Eier- og eierskapsstyring 
 
I tråd med gjeldende eierskapsmeldingen har rådmannen etablert et eierskapssekretariat. 
Sekretariatets oppgaver og funksjoner fremgår av meldingen. I tillegg til rådmannen, inngår leder av 
plan- og økonomi, leder av tekniske tjenester og ikt-ansvarlig i sekretariatet. Eierskapsmeldingen angir 
aktuelle oppfølgingspunkter/tiltak og hvem som er ansvarlig.  
 

 Tiltak Ansvar Frist Aktiviteter 
 

1 Fastsette og synliggjøre rammene 
for og formålet med kommunens 
eierskap 

Rådmannen  
 

Rullere eierskapsmeldingen hver 
valgperioden. 
Fremme sak for kommunestyret. 

2 Behandle prinsipielle 
eierskapssaker i kommunestyret  

Rådmannen Ved behov Utarbeide saksutredninger 

3 Behandle viktige enkeltsaker i 
kommunestyret forut for 
behandling i eierorganet 

Ordføreren 
Eierrepresen
tant 

Ved behov Valgte eierrepresentanter må 
informeres om ansvaret for oppfølging 
av aktuelle saker 

4 Kommunestyrebehandle  
delegasjonsreglementet i hver 
valgperiode 

Rådmannen 
 

Vurdere  
avgjørelses-myndighet i eierskapssaker  

5 Synliggjøre forskjellen i rollen som 
folkevalgt og rollen som 
styremedlem 

Rådmannen 
Ordføreren 

Ved 
folkevalgt- 
opplæringen 

Informasjon og opplæring ved nyvalg 

6 Synliggjøre forskjellen på 
kommunens rolle som bestiller og 
rollen som eier. 

 Rådmannen
                       

 Lage retningslinjer og inngå evnt. 
avtaler forankret hos rådmannen. 
Informasjon på enhetsledermøtene. 

7 Kommunestyrebehandle 
kontrollutvalgets og kommunerev. 
kontroll av forvaltningen av 
kommunens eierinteresser 

Rådmannen  Lage regler med hjemmel i KL § 80. 
Anser at det p.t. ikke er behov. Må 
evnt. koordineres med aktuelle 
kommuner  

8 Kommunestyrebehandle 
eierskapsprinsipper-/politikk – krav 
til kommune og krav til selskapene 

Rådmannen 
Ordføreren 

Ved ruller. av 
eierskapsmeld
ingen 

Evaluere gjeldende prinsipper, regler 
og rutiner – kap. 2.6 

9 Avklaringer i forkant av styremøter, 
møter i representantskap og 
generalforsamlinger 

Ordfører 
Rådmann  

 Lage en prosedyre for politiske 
avklaringer 

10 Rapporteringsrutiner vedr. 
strategisk viktige selskaper  

Sekretariatet Fortløpende Vurdere behovet for 
rapporteringsrutiner  

11 Eierstrategier Sekretariatet Ved ruller. av 
eierskapsmeld
ingen 

Vurdere behovet vedr. strategisk 
viktige selskaper  

12 Rullering av selskapsdelen - 
selskaper, bygg, eiendom 

Sekretariatet Årlig – 
aug./sept. 
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Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 

  Type virksomhet Type enhet 
Kontor-
/vertskommune 

Enheter som avlegger særregnskap       

Lyngdal kultursenter KF Kulturhusdrift Kommunalt foretak Lyngdal 

        

Andre rettssubjekter       

Sørlandsbadet IKS Badeland Interkommunalt selskap Lyngdal 

Renovasjonsselskapet for       

Farsund og Lyngdal AS Renovasjon Aksjeselskap Farsund 

Lister barnevern Barnevern Vertskommunesamarbeid Farsund 

Lister PPT Pedagogisk/psyko-     

  logisk tjeneste Vertskommunesamarbeid Farsund 

Kommunerevisjonen Vest -       

Vest-Agder IKS Revisjonstjenester Interkommunalt selskap Flekkefjord 

Brannvesenet Sør IKS Brann og feiing Interkommunalt selskap Mandal 

Interkommunal arbeidsgiver-       

kontroll i Vestre Agder Arbeidsgiverkontroll Vertskommunesamarbeid Kvinesdal 

Flekkefjord interkom. legevakt Legevakt Vertskommunesamarbeid Flekkefjord 

Amento AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Q 43 - Q Fire Tre AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Lister byggesakstilsyn Tilsyn byggesaker Vertskommunesamarbeid Sirdal 

Lister Friluftsråd   Interkommunalt samarbeid Farsund 

Interkommunal arkiv (IKAVA) IKS   Interkommunalt selskap Kristiansand 

Agder sekretariat Kontrollutvalgs-     

  sekretariat Interkommunalt samarbeid Kvinesdal 

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder Innkjøpssamarbeid Interkommunalt samarbeid Aust-Agder 

Listerrådet Politisk og adm.     

  samarbeidsorgan   Kvinesdal 

 
 
 
Lyngdal kultursenter KF, hvor Lyngdal kommune er vertskommune, avlegger selvstendige regnskaper 
som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Særregnskapene behandles av Lyngdal 
kommunestyre. Det vises til note 5, 8 og 14 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske 
forhold til disse virksomhetene.   
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3 Fokusområder 
 
Årsmeldingen rapporterer i hovedsak på fire perspektiver:  
 

 Økonomi 

 Medarbeidere 

 Tjenestekvalitet 

 

3.1 Økonomi 
 
Kommunens driftsregnskap for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 

på 9,3 millioner kroner. I det følgende presenteres noen hovedtall. Ytterligere informasjon og detaljer 

finnes i kapittel 8, 9 og 10 (Årsberetning og Årsregnskap). Detaljer om den enkelte enhet finnes i 

enhetenes årsmelding.  

 

Netto driftsutgifter per formål (%):  

 
Diagrammet er basert på foreløpige Kostratall for 2019 (per 15.3.2020).  

 

Netto driftsutgifter er et uttrykk for hvordan kommunen prioriterer sine ressurser.  
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Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert avskrivning.  

Grafen under viser kommunens resultat de siste 5 år. 

 

 
 

 

 

Kommunen hadde et brutto driftsresultat i 2019 på – 42,1 millioner (-5,4%). Resultatet er svært dårlig. 
Driften i kommunen drives på et høyere nivå enn inntektene tilsier. Strakstiltak må iverksettes og tiltak 
på lengre sikt må iverksettes slik at driften blir tilpasset inntektene.  
 
 
Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat med fradrag av netto finansutgifter korrigert for 

avskrivninger. Grafen under viser kommunens resultat de siste 5 år.  

 

-1,3 % 1,1 % 2,0 % 1,0 % -5,4 %

-8

7,7

14,6

7,8

-42,1

2015 2016 2017 2018 2019

Brutto driftsresultat - siste 5 år

Brutto driftsresultat i % Brutto driftsresultat i millioner kroner
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Kommunen hadde et negativt netto driftsresultat i 2019 på 40,3 millioner (-5,2%). Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75 % for å sikre en 

bærekraftig økonomi. Kommunen har de tre forgående år oppnådd resultat som er over 1,75 %.   

Resultatet for 2019 er svært dårlig. Dette skyldes betydelige merforbruk fra enheter. I tillegg har 
kommunen i 2019 fått 12 millioner kroner mindre i tilskudd fra staten enn i 2018 som refusjon til 
særlig ressurskrevende brukere. Budsjettet var saldert med bruk av fondsmidler. Resultatet for 2019 
viser at det er brukt enda mer fondsmidler. Blant annet til dekning av momsrefusjonskrav for 
Sørlandsbadet på ca. 10 millioner kroner.   
 

Netto lånegjeld 

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld med fradrag av egne utlån og ubrukte lånemidler. Grafen under viser 

kommunens netto lånegjeld pr innbygger i kommunen.  

 

 
 

 

0,6 % 3,0 % 3,1 % 1,8 %

-5,2 %

3,9

19,7
23,4

13,8

-40,3

2015 2016 2017 2018 2019

Netto driftsresultat - siste 5 år

Netto driftsresultat i % Netto driftsresultat i millioner kroner

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Netto lånegjeld 44 690 49 399 53 273 59 383 74 909 112 614

Netto lånegjeld (i % av brutto
dr.innt.)

63% 66% 66% 67% 82% 122%

 -
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Netto lånegjeld i kroner pr innbygger
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Kommunen har en netto lånegjeld på kr 112 614,- pr innbygger. Dette blir 122% av kommunens 

driftsinntekter. Netto lånegjeld pr innbygger har en betydelig økning i 2019 fra 82% til 122%.  

Dette skyldes Lyngdal Helsehus som ferdigstilles våren 2020. Kommunen vil få ca. 197 millioner kroner 

i tilskudd fra Husbanken til lyngdal helsehus. Dette tilskuddet vil bli utbetalt i løpet av 2020 og vil bli 

brukt til å nedbetale gjeld.   

 

Kommunens langsiktige mål i økonomiplanen er en netto lånegjeld under 75% av netto driftsinntekter.  

Utviklingen av netto lånegjeld gjør det helt nødvendig for kommunen å være svært forsiktig med nye 

store investeringer. Spesielt med tanke på kommunens lave inntaksgrunnlag og på den bakgrunn 

kommunens evne til å betjene lån bør nye investeringer begrenses i meget stor grad.  

 

Disposisjonsfond og premieavvik 

Grafen viser kommunens disposisjonsfond i kroner, akkumulert premieavvik i kroner, differansen 

mellom fond og premieavvik i kroner og hvor stor prosent av kommunens driftsinntekter denne 

differansen blir. Differansen mellom kommunens fond og premieavvik er kommunens reelle 

fondsmidler. 

 

 
 

Resultatet for 2019 viser at kommunen har disposisjonsfond på kr 42,3 millioner. Dette er en 

reduksjon fra foregående år på 16,3 millioner. Sentral anbefalt målsetting og kommunens målsetting i 

økonomiplanen er disposisjonsfond på 5% av driftsinntektene (777,9 mill.). Målsettingen om 

disposisjonsfond blir derfor på 38,9 millioner kroner som isolert sett nås i 2019. 

 

Kommunens reelle fond må korrigeres for skyldig premieavvik som er på 45,8 millioner. Dette gir 

kommunen reelt sett ikke fondsreserver. Det bør derfor være et mål for kommunen å øke størrelsen 

på kommunens fond.  
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Disposisjonsfond i millioner kroner 30,2 33,9 41,1 50,5 58,6 42,3

Premieavvik i millioner kroner 39,3 33,2 33,4 32,2 38,1 45,8

Avvik i kroner (mill) -9,1 0,7 7,7 18,3 20,5 -3,5

Reelt disposisjonsfond (% av innt.) -1,5 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 2,7 % -0,4

Disposisjonsfond og premieavvik
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3.2 Medarbeidere 

 
 Pr. 31.12.2015 Pr. 31.12.2016 Pr. 31.12.2017 Pr.31.12.2018 Pr.31.12.2019 

Antall årsverk  482,8 550,5 596,5* 622,4* 627 

Antall ansatte           651 745 752* 819 783 
*antall årsverk og antall ansatte fra 2017 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, vikarer og 
ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante stillinger og 
midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 
 

Antall ansatte var 783 ved utgangen av 2019, fordelt på 128 menn og 655 kvinner.  

Antall årsverk for 2019 er redusert med 5,4 i løpet av det siste året. Dette er første gang vi opplever en 

reduksjon i antall årsverk/ansatte, og kan begrunnes i at vi holdt igjen på en del stillinger i påvente av 

kommunesammenslåingen. Arbeidsoppgavene i stab og støtte er blitt fordelt og ivaretatt av de 

ansatte i Audnedal og Lyngdal.  

 

Det har ikke vært gjennomført noen nedbemanninger i kommunes enheter i 2019, men alle stillinger 

har vært nøye vurdert før nye tilsettinger. Dette også i sammenheng med sammenslåingen, og at man 

har kunnet benyttet ressurser på en annen måte.  
 

Sykefravær 

Totalt Lyngdal kommune Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

 Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2019 

Status 

Alle ansatte 6,9% 6,0% 7,5% 8,4% 7,8% 7,5%  
Fordelt på tjenesteområde        
Administrasjon og 
støtteenheter 

2,7% 2,7% 5,1% 5,0% 4,2% 4%  

Oppvekst* 5,0% 5,6% 6,4% 8,1% 7,0% 4% /8%  
Helse, sosial og omsorg 9,1% 6,5% 9% 9,9% 9,4% 8%  
Tekniske 
tjenester/plankontor 

8,5% 6,2% 6,9% 4,0% 4,3% 4%/8%  

*Skoler har 4% som målsetting, barnehager 8%, plankontoret har 4% og tekniske tjenester har 8% (AMU vedtak).  
 

Vi har hatt en svak nedgang i sykefraværet i 2019 og havnet ved årets slutt på 7,8. Dette var 0,3 % 

under målsettingen på 7,5% men 0,6 % lavere enn året før.   

Sykefraværet i kommunen er sammensatt, og det er alltid vanskelig å peke i en retning. I Helse har det 

i hovedsak vært grunnet svangerskap og ubekvem arbeidstid mens det i andre enheter kan være andre 

ting som har slått inn. Tilbakemeldingen fra en del enheter har vært at det har vært mye ekstra arbeid 

knyttet til kommunesammenslåingen. Dette har særlig krevd mye av ledere og stab/støtte- noe som 

igjen har ført til mindre tid til oppfølging av ansatte.  
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I tillegg opplevde vi at Arbeidslivssenteret endret muligheten for å søke tilretteleggingstilskudd, en 

ordning som mange av våre ledere hadde benyttet for sine ansatte tidligere. I 2018 fikk vi innvilget 

over 1 mill. kroner fra Arbeidslivssenteret i tilretteleggingstilskudd, og i 2019 ingenting.  

Kommunen ved organisasjonsavdelingen har uansett bidratt med ressurser inn mot avdelinger som 

sliter med høyt fravær i form av samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og UiA.  

 
 

Kompetanse og rekruttering 

Ansatte i Lyngdal kommune er godt kvalifiserte til å ivareta de tjenestene vi leverer.  

Det er ytterst få ansatte som ikke har fagbrev som minimumsutdanning. Kommunen har et tett 

samarbeid med Lister opplæringskontor samt Lister kompetanse. Kommunene i Lister melder inn 

hvilke behov vi har i forhold til å utvikle våre ansatte i den retning vi har behov. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen har det vært gjennomført både interne og eksterne 

lederopplæringer.  UiA har over de siste to årene gjennomført en studie for ledere i nye Lyngdal. 

Hensikten med denne opplæringen var at ledere skulle få en felles forståelse av kulturforskjellene 

mellom kommunene, organisasjonskultur generelt, og en innføring i hva slags ledere vi trenger for å 

oppnå en kultur som bærer preg av innovasjon og samskaping i vår nye kommune.  

 

Når det gjelder rekruttering så har vi stort sett hatt kvalifiserte søkere til stillinger i 2019.  

Innen helse har det derimot vært få søkere på sykepleierstillinger. Likeledes er det i hele Lister en stor 

utfordring å få søkere til kommunale psykolog – og legestillinger.  

 

Ledelse 

Organisasjonsavdelingen har gjennom året vært tilgjengelige for å bistå enhetene med opplæring på 

lover, prosedyrer og systemer. Dette for å kvalitetssikre arbeidet som gjennomføres i enhetene, og gi 

ledere den tryggheten de trenger for å yte gode prosesser.  

I 2018 og 2019 ble mange av kommunens interne retningslinjer og prosedyrer endret i forbindelse 

med etablering av ny kommune. Høsten 2019 arrangerte vi derfor månedlige sekvenser med 

opplæring for alle ledere i kommunen.  

 

 

Arbeidsmiljø 

Kommunen har ikke gjennomført 10-faktorundersøkelsen i 2019 da vi på grunn av at arbeidet rundt 

sammenslåingen har vært i en slags unntakstilstand.  I 2018 ble det gjennomført en 

arbeidsmiljøspørring  i forbindelse med en del uro i organisasjonen. Hovedverneombudene i Lyngdal 

og Audnedal tok ansvar for å gjennomføre en Risikoanalyse på enhetene i Lyngdal og Audnedal. 

Resultatet av denne viste at det var en del ansatte som opplevde usikkerhet i forhold til sin egen 

situasjon i den nye kommunen, noe som igjen førte til arbeidsmiljøutfordringer og i noen tilfeller 

uhelse. Den største utfordringen har vært blant rådhusansatte som i prosessen opplever de største 

endringen. Endringene kan være ny leder, andre arbeidsoppgaver og/eller ny lokasjon. Med bakgrunn i 
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analysen ble det utarbeidet en rapport som munnet ut i konkrete tiltak. Rapporten ble i ettertid 

presentert både blant ansatte og i Fellesnemnda. Fellesnemnda vedtok høsten 2018 at kommunene 

skulle få bruke inntil 150 000 kr i forbindelse med tiltak for å fremme trivsel og bedre arbeidsmiljø. 

Disse midlere ble brukt i 2019 på to store samlinger. Den ene var for alle ansatte i stab/støtte 

funksjonene, og den andre for samtlige ansatte i begge kommunene.  

 

Kommunen arrangerte også i 2019 en badedag for alle ansatte med familier på Sørlandsbadet. Her ble 

også ansatte med familier fra Audnedal invitert med.   

Organisasjonsavdelingen har også i år også arbeidet med arbeidsmiljøprosesser i ulike enheter i 

kommunen. Ledere og ansatte er flinke til å melde ifra slik at det blir gjennomført kartlegging og 

igangsatt tiltak tidligst mulig. Kommunen har hatt stor nytte av både Bedriftshelsetjenesten og UiA i 

noen av disse prosessene.  
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3.3 Tjenestekvalitet  
 
For å gi et oversiktsbilde av Lyngdal kommunes resultater for 2019 benyttes i årets årsmelding 
kommunal rapports «kommunebarometer». Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets 
kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi 
beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. 
 
Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2017. I tillegg har vi hentet 
offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 
 
Det som er viktig å ha med seg er at kommunebarometeret gir en rangering. Og en rangering er 
nettopp en rangering – ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig at en kommune har noen gode og 
noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere 
plasseringer enn en kommune med høye inntekter.  
 
Hovedkonklusjonen for Lyngdal kommunes barometer i 2019 beskrives slik av kommunal rapport:  
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Fordelt på de ulike sektorene viser resultatet for 2019 følgende2: 
 

 
 
 
I første kolonne vises sektoren, i andre kolonne vises antall plasseringer i endring fra fjoråret (pilen 
viser om dette er til det bedre eller dårligere) og i tredje kolonne vises kommunens rangering 
sammenlignet med de andre kommunene i Norge. Jo lavere tallet er jo bedre er resultatene. For 
ytterligere informasjon om hva det enkelte resultat rommer, så kan dette finnes på 
https://kb.kommunal-rapport.no/landing 
 
 

                                                           
2 Det er viktig å være klar over at resultatene baserer seg på foreløpige kostratall per 15.3.2020. Tallene vil 
sannsynligvis endre seg noe ved endelig publisering 15.6.2020.  
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4. Administrasjon og støtteenheter  
4.1 Innledning 
 
Kommunens administrasjon og støtteenheter består av følgende fem enheter: 
 
Plan og økonomi har ansvar for alle overordnede økonomifunksjoner, inkl. skatteoppkreving. Enheten 

utarbeider kommunens budsjett og økonomiplan og fører kommunens regnskap, inkl. regnskap for 

Lyngdal Kulturforetak og Sørlandsbadet IKS. Enheten har et overordnet ansvar for kommunens 

styringssystem og bistår enhetene i utarbeidelse av årsplaner, tertialrapporter og årsmelding. I tillegg 

skrives årsrapport og årsberetning. Det overordnede ansvar for kommuneplanen er tillagt enheten. 

 

Organisasjonsavdelingen gir støttetjenester innen personal- og organisasjonsarbeid til kommunens 

øvrige enheter og har ansvar for lønningsfunksjonene. Tjenester vedr. fraværsregistrering og A-

melding er tillagt enheten. Organisasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å ivareta kommunens 

arbeidsgiverpolitikk, organisasjons- og kompetanseutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

 

Servicekontoret utfører førstelinjetjenesten overfor innbyggerne. De publikumsrettede oppgavene 

omfatter veiledning og bistand. En viktig oppgave er å bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt, 

jfr. KL §4. Enheten drifter kommunes sentralbord og portal.  Servicekontoret er delegert mange 

saksbehandlingsoppgaver. Dette omfatter blant annet byggesak, kart/oppmåling, feiing, vann/avløp og 

renovasjon. Det koordinerende ansvaret for kommunens beredskapsarbeid er lagt til enheten.  

 

Fellestjenesten utfører i hovedsak interne oppgaver rettet mot saksbehandlere og politikere. Enheten 

har ansvar for kommunens arkivoppgaver. All arkivverdig post journalføres i kommunens sak-

/arkivsystem og postjournalen publiseres på hjemmesiden. Det utføres veiledning av saksbehandlere i 

bruken av kommunens sak-/arkivsystem. 

Det politiske sekretariatet er lagt til fellestjenesten. Arbeidet omfatter all tilrettelegging ved 

innkallinger til politiske møter. Enheten fører møteprotokoller og stiller med møtesekretærer i flere av 

utvalgene.   Alle oppgaver vedrørende kommune- og stortingsvalg utføres av enheten.    

 

IKT skal bidra til at kommunen leverer gode digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt 

digitalt førstevalg. IKT skal sørge for at digitaliseringsprosjekter underbygger utviklings- og 

endringsprosesser som fører til at enhetenes tjenesteproduksjon forbedres i tråd med kommunens 

digitalstrategi. Enheten er ansvarlig for oppfølging av kontrakten med kommunens driftsleverandør. 
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4.2 Resultater og måloppnåelse 2019  
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Rådmannen  7 248 875  8 621 384    -1 372 509   -15,9%    
IKT  6 366 581  6 800 000   -433 419    -6,4%    
Plan- og økonomi 17 113 356 18 227 329    -1 113 972    -6,1%    
Organisasjonsavd.  7 718 442   8 058 624    -340 182    -4,2%    
Servicekontoret  4 537 174   5 026 199    -489 025    -9,7%    
Fellestjenesten  4 211 406    4 468 538   -257 132    -5,8%    
Totalt  47 165 768    51 202 074    -4 006 239   -7,8%    

 
Tabellen viser at enhetene samlet sett har et resultat som ligger ca. kr 4,0 mill. (-7,8%) under godkjent 
budsjettramme. Vakante stillinger, reduserte utgifter til skoleskyss og mindre utgifter til politiker 
godtgjøring er hovedårsak. I tillegg er det viktig å understreke at enhetene har fokus på effektivisering 
av tjenesteproduksjonen.  
 
 
 
 
Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Rådmannen 
 

IKT 

Plan- og økonomi  6,3%    4,0%    
Organisasjonsavd.  2,9%    4,0%    
Servicekontoret  6,9%    4,0%    
Fellestjenesten  3,9%    4,0%    
Totalt   4,2%    4,0%    

 
I administrasjon og støtteenheter skyldes fraværet i hovedsak langtidsfravær som slår kraftig ut i små 
enheter. Balansen mellom korttidsfravær og langtidsfravær ser noenlunde likt ut som i 2018.  Vi ser en 
svak nedgang i 2019 der vi totalt havnet på 4,2 %. (Året før havnet vi på 5 %)  
Dette er bra tatt i betraktning den arbeidsbelastningen vi har hatt med å opprettholde vanlig drift i 
tillegg til alt arbeidet med kommunesammenslåingen.  
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5. Tjenesteområde - Tekniske tjenester 
og plankontoret 
 

5.1 Innledning 
 

Tekniske tjenester:   

Tekniske tjenester har forvaltnings-, vedlikeholds- og driftsansvar for kommunale veier, vann og avløp, 
kommunale bygg og eiendommer, grønt- og friluftsområder, renhold og Lyngdal Havn.  

Tekniske tjenester er også ansvarlig enhet for prosjektarbeid innenfor vei, vann, avløp. 

Enheten behandler saker etter forurensningsloven og vegloven. 

Enheten er organisert med to driftsavdelinger, felles vedlikehold med 15 ansatte og felles renhold med 
24 ansatte og vikarer (ca. 11 årsverk). I administrasjonen er det seks ansatte inkludert prosjektstilling 
for boligsosialt arbeid.  

 

Plankontoret: 

Plankontoret utfører saksbehandling av saker som behandles etter Plan- og bygningsloven, Jordloven, 

Skogloven, Viltloven og Konsesjonsloven. I tillegg utføres tilskuddsforvaltning i landbruket samt 

kommunalt planarbeid, prosjektarbeid knyttet til arealplanlegging og kartforvaltning. 

 

5.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Tekniske tjenester 41 451 323 38 593 158 2 858 165  7,4%  
Plankontoret  2 309 529   1 772 109   537 420   30,3%    
Totalt  43 567 966  40 365 267    3 202 699   8,4%    

 
Tekniske tjenester hadde et mer forbruk på kr 2 858 165 kroner.  Utgifter til energi og fjernvarme samt 

kostnadene knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk 

enheten pålegg om å utføre tiltak på Å barneskole. 

 
Plankontoret fikk et merforbruk på kr 537 000,- i 2019. Dette skyldes noe konsulentutgifter knyttet til 

flomsonekartlegging. I tillegg har enheten manglende inntekter i forbindelse med gebyr på 
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selvkostområdene. Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av 

prisjusteringer i gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke 

helt opp til budsjetterte inntekter.  

 
 
Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2018 Status 

Tekniske tjenester  3,7%    8,0%    
Plankontoret   2,1%    4,0%    

 
I enheten tekniske tjenester jobbet ledelsen aktivt for å holde stabilt det lave sykefraværet. Arbeidet 

har gitt ønskede resultater. Sykefraværet er under målet som er 8%, men har allikevel økt med 0,5% 

fra 3,2 % i 2018 til 3,7 % i 2019. Antall langtidssykmeldinger en nesten fraværende. I avdelingen jobbes 

det kontinuerlig med forebyggende tiltak slik som medarbeidersamtaler, personalmøter, tett 

oppfølging på arbeidsplassen og tilstedeværende ledelse.  

 

Plankontorets sykefravær i 2019 var godt under målsetning, og en betydelig forbedring fra 2018. 

 

5.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
*Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 

 
Kostra – nøkkeltall 

 Lyngdal 
2018 

Lyngdal 
2019 

Kom.gr. 
11 

Vest-
Agder 

Landet 
u. Oslo 

Netto driftsutgifter i kr. pr. km kommunal vei og 
gate 

73 813 * 134 734 159 315 156 892 

Andel kommunale veier/gater uten fast dekke 
 

59% * 37% 29,8% 27,3 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2461 2461 3260 3253 3739 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2366 2663 3819 5112 4142 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2671 2671 2795 2759 2851 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av 
enebolig 

6 900 9900 13923 12455 15032 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 

92 62 35 27 33 
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Det finnes ingen nasjonal vedlikeholdsstandard for det kommunale vegnettet. 

Driftsutgiftene pr km for kommunale veier er fortsatt lave, og som tabellen viser svært lave i forhold til 

Vest Agder, kommunene som er i gruppe 11 og landet forøvrig. Kommunen drifter ca. 160 km og 

driftsutgiftene ligger i snitt på 50% av landsgjennomsnittet. Dette gjenspeiles også i tilstanden på endel 

av kommunale veier, spesielt asfalterte. En effektiv driftsorganisasjon, med en blanding av egne 

ansatte og innleide entreprenører gjør at tilstanden likevel medfører lite klager. 

 

Årsgebyrer for vannforsyning og avløpshåndtering ligger i snitt på 65 % av landsgjennomsnittet. Dette 

tyder på at kommunen driver effektivt. Unntaket er renovasjon, som drives interkommunalt, som for 

landet forøvrig. 

 

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig: Gebyrsatsen har økt fra kr. 6900,- i 2018 til kr. 9900,- 

i 2019 (søknad behandlet etter § 1-7, annet ledd (3 ukers sak)). Dette har sammenheng med at en ut 

fra en selvkostberegning, og opparbeidede fondsmidler på byggesak, ikke har sett behov for å øke 

dette gebyret før i 2019, men siden fondsmidlene ble brukt opp, ble det et hopp i 2019. Som det 

fremgår av tallene er vi fortsatt svært billige sammenlignet med kommunegruppe 11, Vest-Agder og 

landet u. Oslo. Utgifter som dekkes inn av gebyrer innbefatter driftsutgifter for Plankontoret i tillegg til 

selve saksbehandlingen. Drift av rådhuset og arkivtjenester er store utgiftsposter i så måte.  

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – 3 ukers saker: En ser at saksbehandlingstiden har gått betydelig 

ned fra året før, men den oppgitte tiden må innebære en registreringsfeil ved innrapportering til 

Kostra. Det ser ut til å ligge mer inne i tallet enn 3 ukers saker. Dette er beklagelig, og det ser ut til å 

være lik feil som for 2018. Det føres statistikk på saksbehandlingstid for 3 ukers saker, og tallet her er 

angitt i årsmeldingen for enheten. Her ligger tallet like over målsetning, 23 dager. Vår statistikk viser at 

den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på saker som ble ferdigbehandlet i januar 2019 var langt 

over frist. I alle andre måneder har vi imidlertid gjennomsnittlig være innenfor 3 ukers fristen på 21 

dager.  Dette er en stor forbedring fra 2018, og personalmessig har situasjonen for Plankontoret 

stabilisert seg i 2019. Tallet som er rapportert i årsmeldingen (IG, ferdigattest og midl. Brukstillatelse 

unntatt) rapporteres etter hvert av den enkelte saksbehandler, og er riktig. 

Det skal også sies at avslutningen på 2019 ble svært hektisk på grunn av overgang til nytt 

saksbehandlingssystem og gjennomgang av alle «ikke avsluttede» byggesaker. Dette resulterte i 

merarbeid i forhold til etterlysning etter søknader om ferdigattest på et svært betydelig antall gamle 

saker. Det er klart at en slik opprydning er gunstig, men vil gå ut over ordinær saksbehandling.  
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6. Tjenesteområde oppvekst – 
Barnehager og skoler 
 
 

6.1 Innledning  
 
Barnehager 
Det er 2 kommunale barnehager, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage med henholdsvis 121 plasser 

og 130 plasser. Nytt vedtak om godkjenning jfr. barnehageloven §10 ble vedtatt 10.12.19 og 12.12.29. 

I tillegg til de kommunale barnehagene er det 7 private barnehager med til sammen 302 plasser.  

 

Frikirken Åpen barnehage gir tilbud 3 dager i uken. Åpen barnehage er et tilbud som ikke krever tildelt 

plass, men et sted der foreldre/omsorgspersoner tar med seg barnet og er sammen der, samtidig som 

de treffer andre barn og voksne. Denne barnehagen drives etter barnehageloven og er en god arena for 

foreldre og barn som ikke har barnehageplass. Det er mange brukere av dette tilbudet. 

 

Kommunen har plikt til å tilby nok barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt 

i kommunen. Retten til barnehageplass er knyttet opp til at det er levert inn søknad om barnehageplass 

før 1. mars og at barnet er født før 1. des. året før. 

 

Tjenesteområdet oppvekst rapporterer også på fellesområdene for barnehage og skole, kulturskolen og 

voksenopplæringen.  

 

Skoler 
Grunnskolene i Lyngdal ,som inngår i denne rapporteringen, er Berge barneskole (339 elever), Kvås skole 

(49 elever), Å barneskole (258 elever), Årnes skole (114 elever) og Lyngdal ungdomsskole (330 elever). 

Til sammen er det ved årsskiftet 1090 elever ved de offentlige grunnskolene i Lyngdal. Dette er en 

nedgang på 33 elever fra året før. 

Grunnskolene gir opplæring til elever på 1. – 10. trinn i samsvar med Opplæringsloven med forskrifter, 

læreplanverk samt øvrige nasjonale føringer. 

 

Tjenesteområdet oppvekst rapporterer også på fellesområdene for barnehage og skole, kulturskolen og 

voksenopplæringen.  
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Denne årsmeldingen har også til hensikt å ivareta kommunens plikt til å rapportere (opplæringsloven 

§13-10) om tilstanden i grunnskoleopplæringen med særlig henblikk på læringsresultater og 

læringsmiljø.  

 

6.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Nygård bhg  15 456 169  15 655 020  -198 851   -1,3%     
Lyngtua bhg  14 116 348   15 701 088  -1 584 740    -10,1%    
Barnehage Felles  50 515 365   52 726 268    -2 210 903   -4,2%    
Totalt 80 079 173 84 082 376 -4 003 203 -4,8%  

 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Å barneskole  22 980 486    23 164 143    -183 657    -0,8%    
Berge barneskole  32 274 020   32 015 069    258 951    0,8%    
Kvås skole  5 678 712    5 348 173    330 539    6,2%    
Årnes skole  11 158 634   11 329 874 -171 240  -1,5%    
Lyngdal ungd.skole 34 818 534    33 588 942   1 229 592 3,7%  
Skole Felles  5 767 279   4 661 250    1 106 029   23,7   
Voksenopplæringen  4 463 640 4 562 523 -98 883  -2,2%    
Kulturskolen  3 088 579   3 032 122    56 457   1,9%    
Totalt 120 229 884 117 702 096 2 527 788 2,1%  

 

Barnehager 

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal 

beregnes ut fra gjennomsnittlig driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. 

Driftstilskuddet til de private barnehagene har ligget over nasjonal sats helt siden beregning av 

tilskudd ble en kommunal oppgave. Årsaken har vært et relativt høyt kostnadsnivå i de kommunale 

barnehagene. De 4 siste årene har barnehagesektoren arbeidet målrettet med å redusere 

kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Tiltakene har hovedsakelig vært å redusere antall 

ansatte, se på muligheter for å ta inn flere barn og kun tildele 60 og 100% plass. Vi har forholdt oss til 

lovverket ang bemanning- og pedagognorm. Tilskuddssatsen til private barnehager ligger nå under 

nasjonal sats, det grunnet at de kommunale barnehagene drives svært effektivt.  

Mindre forbruket til Barnehage Felles har sin årsak i at regnskapet viser høyere inntekter enn 

budsjettert på statlige overføringer. Lyngtua barnehage har et mindre forbruk som skyldes at det ikke 

er tatt i bruk alle lønnsmidler grunnet at barnehagen ikke har hatt full barnegruppe. 

210



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 29 – 

 

Spesialpedagogene er ansatt på området «Barnehage felles».  Spesialpedagogene (2,7 årsverk) bistår 

alle barnehager der det er barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Denne organiseringen 

gir større mulighet for helhetlig styring og ivaretar plikten til likeverdig behandling av kommunale og 

private barnehager på området styrket tilbud til førskolebarn.  

 
 
Medarbeidere 

Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Nygård bhg  5,0%    8,0%    
Lyngtua bhg  11,7%   8,0%    
Barnehage Felles  

Å barneskole  5,0%    4,0%    
Berge barneskole  4,9%    4,0%    
Kvås skole  9,7%    4,0%    
Årnes skole  9,0%    4,0%    
Lyngdal Ungdomsskole  8,0%    4,0%    
Skole felles  

Voksenopplæringen  6,9%    4,0%    
Kulturskolen  6,4%    4,0%    
Totalt 7,1%     

 

Barnehage Felles og Skole Felles er for små resultatenheter til å bli målt på sykefravær.  

Nygård barnehage reduserte fraværet fra 2018 med 3,4%, og er godt under målsettingen om 8%. 

Lyngtua barnehage har fortsatt høyt fravær. Det er iverksatt flere systematiske tiltak som eks. 

nærværsteam med tema: forebygging, tett oppfølging av kort tidsfravær og langtidsfravær. 

Det er samarbeid med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret og NAV. 

 
For barneskolene har sykefraværet gått ned og ligger nærmere målet på 4% på de to største 

barneskolene i kommunen. Langtidssykemelding på små skoler slår sterkt ut. Skolenes ledelse har 

kontinuerlig fokus på gode oppfølgingsplaner og ledelsen er opptatt av å legge til rette for at den 

sykemeldte skal kunne komme tilbake til jobb så raskt som mulig.  
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Tjenestekvalitet 
 

Barnehager  

I 2019 har vi gitt tilbud om et lederutviklingsprogram til alle pedagoger og styrere i barnehagene i 

Lyngdal og Audnedal. Kursholder har vært Nina Nakling. Programmet er delt mellom felles kursdager 

og arbeid i mellomperioden. Dette programmet skal ha bidratt til å bygge kompetanse til å lede 

endringer og implementering i barnehagen. 

 

Barnehagene har arbeidet systematisk med å gi individuell tilpasning i barnehagetilbudet, noe som har 

redusert behovet for spesial-pedagogisk hjelp §19a i barnehageloven. Derimot ser vi en økning i vedtak 

på §19g; barn med nedsatt funksjonsevne.  

 

Det er etablert «Pedagogiske team» i alle barnehager. Formålet med teamet er å sette i verk konkrete 

tiltak så tidlig som mulig.  

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er et regionalt prosjekt i Lister. BTI er en modell for samhandling i 

tverrfaglig arbeid.  Målet er å komme tidlig inn med rette tiltak overfor barn og unge som det knyttes 

en bekymring til. Det er utarbeidet handlingsveiledere og verktøykasse som er tilgjengelig for alle. 

Denne modellen for samhandling har blitt presentert på alle barnehager og skoler i Lyngdal. Nå er 

utfordringen å ta modellen i bruk samt gjøre det kjent for Byremo og Konsmo barnehage.  

 

Det ble høsten 2019 gjennomført brukerundersøkelse i begge de kommunale barnehagene. Høyeste 

skår en kan få er 5,0. Resultatene viser at foresatte stort sett er fornøyd med barnehagetilbudet.  

 

Brukerundersøkelse Nygård barnehage: 
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Brukerundersøkelse Lyngtua barnehage: 

 

 

 

 
 
Skoler 

 
Fakta om skolene  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Antall elever 1 098 1 115 1123 1121 1120 1122 

Antall skoler 5 5 5 5 5 5 

Antall lærere med 
kontaktlærerfunksjon 

76 76 77 
79 57 71 

Antall lærere 124** 109 114 121 123 120 
*Tallene er hentet fra grunnskolens informasjonssystem (GSI), ** Tallet ble feilrapportert i 2014/2015. Kun offentlig skole  

 

 
 
LÆRINGSRESULTATER 
 
Nasjonale prøver 5.trinn 

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Lesing 5. trinn 50 49 50 49 50  
Regning 5. trinn 50 49 49 47 51  
Engelsk 5.trinn 50 49 49 47 50  

*Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
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Nasjonale prøver 8. og 9. trinn  

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Lesing 8. trinn 50 50 49 50 50  
Regning 8. trinn 50 50 49 49 50  
Engelsk 8. trinn 50 49 49 46 50  
Lesing 9. trinn 54 53 50 47 54  
Regning 9. trinn 53 53 50 51 54  

*Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 
Elevtallet i Lyngdalsskolene er stabilt.  

Når det gjelder nasjonale prøver så er de kommunale målene  «50» – som er  nasjonalt snitt. 

Det er gledelig å registrere at resultatet i lesing på 5. trinn er som  landsgjennomsnittet. Skolene har 

hatt fokus på lesing over flere år. Dette er hyggelig og motiverende for lærerne , men ikke minst for 

elevene som  er blitt flinkere i lesing.  

God leseopplæring og leseglede er viktig for å bli gode lesere.  

Lesing vil fortsatt være et viktig satsingsområdene i Lyngdalsskolene i årene framover. 

Kompetanseheving for lærere i grunnleggende ferdigheter,  vil fortsatt være viktige fokusområder  i 

årene framover.    

 

Flere lærere har tatt videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk.  Og man ser at det også i 

inneværende skoleår er mange søkere (19 søkere) til videreutdanning.  Dette er veldig positivt og vil 

uten tvil være en styrke for å øke elevenes læring – ikke minst i de grunnleggende ferdighetene;  

lesing, skriving og regning. 

Resultatene på Nasjonale prøver på ungdomsskolen  viser at 8. trinn har oppnådd måloppnåelse i 

lesing. Dette er veldig gledelig.  

Måloppnåelsen er ikke oppnådd på i regning på verken på 8. eller 9. trinn. Dette er ikke 

tilfredsstillende og det arbeides både systematisk og grundig for å bedre elevenes grunnleggende 

ferdigheter. 

Veiledning fra Lister pedagogiske senter i å bruke bl.a. analyseverktøyene knyttet til Nasjonale prøver  

(NP) er  gjennomført for alle lærerne i  grunnskolen i Lyngdal.  

God kompetanse på å analysere og tolke resultatene på (NP)  øker både kvaliteten og presisjonen  på 

tilpasset opplæring for den enkelte elev.  

 

De nasjonale prøvene gjennomføres tidlig på høsten for elevene på 5., 8. og 9. trinn. Det betyr at 

resultater på 5. trinn egentlig måler opplæringen 1.-4. trinn. Resultater for 8. trinn måler opplæring 5.-

7. trinn, mens resultater 9. trinn måler opplæring i 8. trinn. Prøvene på 9. trinn er de samme som på 8. 

Resultatene på 9. trinn speiler elevenes grunnleggende ferdigheter på 8. trinn. 
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Eksamenskarakterer 10.trinn  

 2018/2019 
Landet 

2018/2019 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

Mål Status 

Grunnskolepoeng 42 41,7 40,8 39  

Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler  
 

Grunnskolepoeng er summen av alle karakterene elevene får på vitnemålet dividert med 10. I 

motsetning til nasjonale prøver som måler grunnleggende ferdigheter, måler karakterer elevens 

kompetanse i ulike fag. 

Målet ungdomsskolen satte seg ble nådd med god margin.  

 

Elevundersøkelsen 7.trinn 

 2019/2020 
Nasjonalt 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4  
Vurdering for 
læring 

3,9 4,0 4,0 4,0 4,0  

Læringskultur 4,0 4,1 4,1 4,2 4,1  

Mestring 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1  
Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,8 3,9 4,0 3,9 3,8  

Mobbing på skolen 
(prosent) 

7,0% 6,7% 7,5% 7,3%   

Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 
Elevundersøkelsen 10.trinn 

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Støtte fra lærerne 
 

4,0 4,1 4,1 3,8 4,0  

Vurdering for 
læring 

3,3 3,3         3,3 3,1 3,3  

Læringskultur 
 

3,8 3,8 3,7 3,1 4,0  

Mestring 
 

3,9 3,9 4,0 3,8 4,0  

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,4 3,3 3,3 3,1 3,3  

Mobbing på skolen 
(prosent) 

6,5% 6,1% 5,9% 12,2%  
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Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 

Elevundersøkelsen gjennomføres på 6.-10. trinn, men det er bare 7. og 10. trinn som nasjonale 

myndigheter har gjort obligatorisk. Derfor er det på disse trinn resultater kan hentes og sammenliknes. 

Undersøkelsen har mange flere målepunkter, men Lyngdal har valgt å rapportere på noen av de mest 

sentrale. Alle resultater er imidlertid offentlig tilgjengelige hos udir.no.  

  

Barneskolene:  

Resultatene for elevundersøkelsen viser flere resultater på linje med eller over landsgjennomsnittet og 

gjennomsnittet til Vest-Agder. Resultatene viser at elevene opplever å få støtte av lærerne og 

læringskulturen i klassene er forholdsvis god. Dette er et godt utgangspunkt for å få til et godt 

skolemiljø.  Skolene er ikke fornøyd med tallene for mobbing før de er 0, og vil fortsette å jobbe 

kontinuerlig  for at alle elever skal oppleve et mobbefritt skolemiljø.  Skolene har gode 

oppfølgingsrutiner for hvordan de håndterer «varslinger til rektor ved uønsket adferd».  

 

Ungdomsskolen: 

Resultatene for elevundersøkelsen viser en nedgang på alle områder sammenlignet med forrige 

skoleår. 

Selv om enkelte av resultatene ikke ligger så langt unna landsgjennomsnittet , er vi ikke fornøyd. 

Spesielt er det å merke seg resultatene på læringskultur som er lavt og på mobbing på skolen som er 

svært høyt. 

I oktober 2019 fikk kommunen tilsyn på Lyngdal ungdomsskole vedr. Skolemiljø; "Skolens plikt til å 

arbeid forebyggende og informere og involvere elever og foreldre". Resultatet ble flere regelbrudd 

som kommunen må rett opp i. Dette handler i hovedsak om at skolen ikke innfrir opplæringsloven 

§§9A-3 andre ledd og 9A -8 første ledd. som handler bl.a om at elevene har rett til et trygt og godt 

skolemiljø . 

Det er etablert en kommunal styringsgruppe som har utarbeidet en strategiplan og en prosjektplan 

med arbeidsoppgaver med utgangspunkt i resultatet fra Tilsynsrapporten. 

Dette arbeidet er nå i full gang og skal være ferdig innen 1. mai som er frist for å svare Fylkesmannen. 

 

Skoleeier, ansatte, elever /elevrådet) og foreldre (FAU) samarbeider nå blant annet om å utarbeide 

skolens verdigrunnlag og samtidig få en felles forståelse av dette. I tillegg arbeides det med å 

gjennomgå/revisjon av eksisterende regler og rutine og lignende slik at man sammen sikrer elevene et 

trygt og godt skolemiljø. Lyngdal ungdomsskole har gode planer for å ivareta et trygt og godt 

skolemiljø for elevene. Nå er det økt fokus på holdninger og verdier og på å implementere 

eksisterende planer bedre 
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6.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
*Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 
 
Barnehage 

 
Lyngdal 

2018 
Lyngdal 

2019 
Kom.gr. 

11 
Vest-
Agder 

Landet 
u. Oslo 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år (prosent) 

74,8% 76,8% 84,6% 80% 84,6% 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

91,9% 91,8% 92,9% 90,9% 92,4% 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent) 

102,4% 100,6% 97,9% 97,5% 97,3% 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 
alle barn i barnehager 

44,0% 45,1% 56,1% 45,5% 49,1% 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i % 
 

44,3% 44% 44,5% 44,8% 41,5% 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

80,4% 70,4% 84,9% 84,9% 83% 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 
(kr) 

133 399 148 092 167 364 163 025 159 569 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til 
basisvirksomhet i kommunale barnehager  

13 118 12 809 12 162 12 501 12 307 

Korrigerte brutto driftsutgifter (samlet) i kroner 
pr barn i kommunale barnehager 

170 967 190 054 220 091 224 121 223 936 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 

51 58 64 63 64 

Kommunale overføringer av driftsmidler til 
private barnehager per korrigert oppholdstime 
(kr) 

62 68 58 59 56 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til 
førskolebarn per barn som får ekstra ressurser 
alle barnehager (kr) 

73 103 107 639 88 957 83 448 72 705 

 

Andel barn med barnehageplass i alderen 1 – 5 år har gått ned 0,1%, men målet om å komme over 

90% er nådd. 

Vi ligger fortsatt lavere når det gjelder aldersgruppen 1 – 2 år i forhold til sammenlignbare kommuner, 

men har økt med 2% fra 2018. Årsaken til lavere tall enn sammenlignbare kommuner kan være at flere 

i Lyngdal kommune velger å utsette barnehagestart og benytte seg av kontantstøtten.  

I aldersgruppen 3 – 5 år er andel barn med barnehageplass 100 %. 

 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år har gått ned med 10% 

sammenlignet med 2018. Vi ligger betydelig lavere enn kostragruppe 11, Vest-Agder og landet. Vår 

erfaring er at flere minoritetsspråklige familier holder barna hjemme til de blir 3 år, først da søkes det 

barnehageplass. Det er grunn til å tro at kontantstøtten er årsaken til det. 
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Korrigerte oppholdstimer pr årsverk i barnehagene har gått noe ned, men ligger fortsatt over 
landsgjennomsnittet. Dette viser hvor effektiv drift det er i de kommunale barnehagene, og det vil på 
sikt gi lavere tilskuddssats til de private barnehagene.  
 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn per barn som får ekstra ressurser i alle barnehager 

har en betydelig økning fra 2018, og er betydelig høyere enn kostragruppe 11, Vest-Agder og landet. 

Som nevnt tidligere i rapporten er det en økning på enkeltvedtak på 19g, barn med nedsatt 

funksjonsevne. Det vil være naturlig at virksomheten har en nøye gjennomgang av kommunens 

praksis, og ser på hvilke grunnlag det fattes vedtak på. 

 

 

Skoler 
 Lyngdal 

2018 
Lyngdal 

2019 
Kom.gr. 

11 
Vest-
Agder 

Landet u. 
Oslo 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning (private og kommunale) 

5,4% 6,2% 8,4% 6,6% 7,8% 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per 
innbygger 

101 442 111 345 129 109 115 669 117 107 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 
norskopplæring i % 

6,3% 3,0% 3,9% 4,3% 4,9% 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. 
årstrinn 

17,3 15,7 14,8 15,8 16 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 
(Gjennomsnitt av karakterer ganget med 10) 

41,3 40,7 41,3 41,6 41,7 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 
privat SFO i % 

40,9% 39,5% 46,6% 48,1% 57,7% 

Netto driftsutgifter til voksenopplæringen 
per innbygger 

297 549 554 523 372 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- 
og kulturskoler, per innbygger 6-15 år i kr 

2 221 2 494 3 588 2 237 2 680 

Andel elever i kulturskolen i % av antall barn 
6-15 år 

11,3% 12,4% 19,1% 12,4% 13,8% 

 

. 

Andel elever med spesialundervisninger i Listerkommunene (siste 5 år) Kommunale og private skoler 

 2015 
 

2016 2017 
 

2018 2019 

Farsund 8,1% 7,3% 7,1% 6,4% 5,4% 

Flekkefjord 4,1% 4,5% 4,6% 5,6% 5,9% 

Kvinesdal 5,5% 4,6% 4,0% 4,7% 4,9% 

Lyngdal 8,8% 6,1% 7,0% 5,4% 6,2% 

Sirdal 6,6% 5,3% 4,8% 4,5% 3,3% 
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Voksenopplæring 

 

Voksenopplæringen her  60 elever. Dette er en reduksjon på ca. 40 elever fra forrige skoleår. 

Voksenopplæringa tilbyr slik opplæring: 

- Grunnleggende norskopplæring. Gjelder både flyktning - og asylsøkere samt 

arbeidsinnvandrere. 

- Introduksjonsprogrammet. For flyktninger som har fått bosetting i Lyngdal.  

- Grunnskoleopplæring  

- Spesialundervisning for voksne  
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7. Tjenesteområde helse og omsorg 
 

7.1 Innledning  
Tjenesteområdet helse og omsorg består av enhet for Barn og unge, NAV, enhet for Psykisk helse, 
enhet for Habilitering, enhet for Hjemmebasert omsorg og Lyngdal bo- og servicesenter.  I tillegg er det 
en egen støtteenhet for forvaltningsoppgaver – Tjenestekontoret.   
 

7.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik 
i % 

Status 

Helse og omsorg felles, 
tjenestekontor 

5 990 748 7 241 837 -1 251 088 -17,3%  

Helsetjenester  11 438 391   12 217 618    -779 226  -6,4%    
Lyngdal bo- og servicesenter  67 429 861  70 226 731 -2 796 870  -4,0%    
Hjemmebasert omsorg  48 160 938  41 063 037 7 097 901  17,3%    
Psykisk helse og habilitering 20 676 979  5 886 157  14 790 823  251,3%    
Habilitering 34 409 641 28 416 789 5 992 852 21,1%  
NAV  29 103 217 24 183 758  4 919 459  20,3%    
Barn og unge 31 295 297  34 040 330  -2 745 033   -8,1%    
Totalt  248 505 072   223 276 257    25 228 815    11,3%    

 
Helse og omsorg er det største budsjettområdet i kommunen. Det blir stadig flere eldre med et 
sammensatt og komplekst sykdomsbilde.  Samtidig påvirker samhandlingsreformen tjenesteytingen 
ved at stadig flere tjenester flyttes fra spesialisthelsetjenesten over til kommunen, og ved at 
pasienter/brukere flyttes tidligere fra spesialisthelsetjenesten og over i kommunen.  Dette fører blant 
annet til at pasienter med avanserte behandlingsopplegg skal gis et fullgodt medisinsk tilbud i 
hjemkommunen.  Dette gjelder fra livets startfase med spedbarn og til lindrende kreftbehandling i 
livets sluttfase.   
 
Helse- og omsorgstjenestene hadde et samlet merforbruk på 11,3 % for 2019. I kronebeløp utgjør 
dette kr. 25 228 815,.. Dette merforbruket skyldes i all hovedsak mindre inntekter for ressurskrevende 
brukere enn budsjettert, samt flere brukere og økt behov.  
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Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Felles - tjenestekontoret  4,5%    8,0%    
Lyngdal bo- og servicesenter  10,1%    8,0%    
Hjemmebasert omsorg  12,5%    8,0%    
Psykisk helse og habilitering 8,7%    8,0%    
Habilitering  8,8%    8,0%    
NAV  2,8%    8,0%    
Barn og Unge  5,4%    8,0%    
Totalt  9,4%    8,0%    

 
Sykefraværet i helse og omsorg var i 2019 på 9,4% noe som er over måltallet på 8%, men noe mindre 
enn i 2018 da sykefraværet var 9,9% for sektoren. Det er særlig enheten for Hjemmebasert omsorg og 
Lyngdal bo- og servicesenter som drar opp snittet. Det er primært langtidsfraværet som er høyt. 
Hjemmebasert omsorg har i løpet av 2019 hatt mange medarbeidere som har vært gravide og hatt 
ulike typer fravær knyttet til symptomer som er vanlig ved graviditet.   
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7.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 
 
Kostra – nøkkeltall Helse og omsorg 

 Lyngdal 

2018 

Lyngdal 

2019 

Kom.gr. 

11 

Vest-

Agder 

Landet 

u. Oslo 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 

hjemmetjenester (prosent) 
31,7 28,8 33,8 30,3 30,3 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere i 

institusjon (prosent) 
11% 9,9% 11,3% 9,1% 11,3% 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggere 

 
368 392 378 304 317 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 

 
5 008 5 002 3 854 3 839 3 876 

Forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 

1 126 882 777 864 722 

Sosiale tjenester samlet.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 
3 967 3 799 3 270 3 968 3 499 

Barnevern 

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 
2 425 2 630 2 383 2 343 2 295 

 
Kostratallene for 2019 viser en nedgang av andelen mottakere over 80 år både som brukere av 
hjemmetjenester og beboere i institusjon. Antall årsverk ansatt innen helse og omsorg pr 10 000 
innbyggere er noe høyere i Lyngdal enn sammenlignbare kommuner og det har også vært en relativt 
stor økning fra 2018 til 2019.  
Utgiftene per oppholdsdøgn i institusjon er lik fra 2018 til 2019.  
Når det gjelder områdene helsestasjonstjenester/forebygging, sosialhjelp og barnevern registreres en 
oppgang i ressursbruken sammenlignet med 2018. Ressursbruken i 2019 er noe høyere enn 
sammenlignbare kommune og landet forøvrig. 
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8. Årsberetning i henhold til 
kommuneloven §48.5  
 

8.1 Driftsregnskapet for 2019  
 

Skatteinntekter har stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Som det fremgår av 

regnskapsskjema 1A så endte skatteinngangen for Lyngdal kommune på 200,1 mill.  Det var 2,0 mill. 

høyere enn opprinnelig budsjett og 4,5 mill. høyere enn skatteinngangen året før. I løpet av året hadde 

budsjettert skatteinngang blitt oppjustert med 0,8 mill., slik at skatteinngangen ved årets slutt ble 1,2 

mill. høyere enn regulert budsjett.   

 

Gjennom inntektsutjevning foretas det en delvis omfordeling av skatteinntekter fra kommuner med 

høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Inntektsutjevningen ble i løpet av året 

oppjustert med 1,2 mill.  Inntektsutjevningen endte på 58,0 mill. og dermed 5,9 mill. høyere enn 

regulert budsjett. 

 

I sum ble de generelle inntektene (skatt og rammetilskudd) 7,7 mill. høyere enn opprinnelig budsjett 

og 15,7 mill. høyere enn tilsvarende inntekter for 2018.    

 

Av andre generelle statstilskudd er integreringstilskuddet (eller flyktningetilskuddet) det desidert 

viktigste og samtidig det mest usikre. Integreringstilskuddet ble til slutt på 34,3 mill. og dermed  

2,3 mill. høyere enn regulert budsjett.   

 

Aksjeutbyttet i Agder Energi ble inntektsført med 13,9 mill. tilsvarende budsjett, 0,3 mill. lavere enn 

året før.  Renteinntektene endte på 6,0 mill. som var 1,0 mill. lavere enn budsjetter og 1,1 mill. høyere 

enn året før. Renteutgiftene på 20,3 mill. var 0,3 mill. høyere enn budsjettert, og hele 7 mill. høyere 

enn året før.   

   

Avdrag på lån i regnskapsskjema 1A er et nettobeløp eller differansen mellom betalte avdragsutgifter 

og mottatte avdrag fra Lyngdal kultursenter KF.  Netto avdragsutgifter utgjorde 23,3 mill. eller omtrent 

som budsjettert, men det er en økning på 0,8 mill. i forhold til året før. 

 

Netto avsetninger på -28,1 mill. er 9,1 mill. lavere enn regulert budsjett. Da regnskapet var gjort opp 

med et foreløpig merforbruk på 16,6 mill. ble regnskapet omfattet av strykningsbestemmelsene etter 

regnskapsforskriften. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 7,2 mill. (6 mill. fra mindreforbruk i 
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2018 og 1,2 mill. fra økt inntektsutjevning) kunne derfor ikke gjennomføres. Bundne avsetninger 

gjelder selvkostområder, og da hovedsakelig renovasjon og Lyngdal havn.  

 

Driftsregnskapet for 2019 ble dermed til slutt gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk 

(underskudd) på kr 9,4 mill. etter strykning av 7,2 mill. av budsjettert avsetning til disposisjonsfond. 

 

Av det samlede merforbruket skyldes hele 25,7 mill. høyere forbruk og/eller lavere inntekter i 

enhetene (23,3 mill.) og på fellesposter (2,4 mill.). Samtidig fikk kommunen 16,3 mill. mer til fordeling 

enn budsjettert. 

 

Regnskapsskjema 1B viser i tillegg til enhetenes hovedtall og diverse tilskudd/tiltak også en oversikt 

over kalkulatoriske inntekter (tilsvarende utgifter i enhetene), reserverte bevilgninger/avsetninger og 

felles (ikke fordelte) pensjonsutgifter. 

 

Kalkulatoriske inntekter på 10,0 mill. er 0,2 mill. lavere enn budsjett.  Kalkylerenten som brukes i 

selvkosttjenester (5 års swap + 0,5 %-poeng) var anslått til å være 2,34 % og endte på 2,30 %.  Denne 

inntektsposten viser hvor mye av renter og avdrag som blir dekket gjennom selvkosttjenester og 

husleie fra kommunale boliger.     

Felles ikke fordelte pensjonsutgifter omfatter netto premieavvik, reguleringspremie og tilbakeført 

overskudd fra KLP.  Netto premieavvik består av årets premieavvik (differansen mellom innbetalt 

premie og aktuarmessig beregnet pensjonskostnad) og amortisering (nedregulering) av tidligere års 

premieavvik.       

 

Etter reglene om regnskapsføring av pensjon har kommunestyret vedtatt at amortiseringen av det 

årlige premieavviket skal fordeles over flere år slik regnskapsforskriften gir adgang til.  Premieavvik 

oppstått i 2014-2019 skal derfor amortiseres over 7 år, mens premieavvik oppstått i perioden 2011-

2013 skal amortiseres over 10 år og premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 skal amortiseres over 

15 år. Hensikten med premieavvik og påfølgende amortisering var å unngå store årlige svingninger i 

pensjonsutgiftene.  I regnskapet for 2019 viser netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift en inntekt på 

7,6 mill., mens tilsvarende i 2018 var en inntekt på 5,9 mill. I budsjett var netto premieavvik anslått til 

en inntekt på 7,9 mill.      

 

I sum utgjorde felles ikke fordelte pensjonsutgifter i regnskapet en inntekt på 12,6 mill. som var  

2,2 mill. lavere enn regulert budsjett, men i opprinnelig budsjett var det en utgift på 8,6 mill.           

 

Av kommunestyrets reserver på opprinnelig 885 000, ble 42 000 brukt i løpet av året, slik at det 

gjenstod 843 000 ved årets slutt.   
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8.2 Enhetenes hovedtall  
 

Alle enheter med avvik over kr 500 000,- er kommentert i dette avsnittet. 

 

Rådmannen hadde et mindreforbruk på kr 1 372 000,-. Dette skyldes noe vakante stillingsressurser og 

mindre utgifter til politiker godtgjøring enn budsjettert.  

 

Plan og økonomi hadde et mindreforbruk på kr 1 114 000,-. Dette skyldes mindre utgifter til skoleskyss 

enn budsjettert.   

 

Tekniske tjenester fikk i 2019 et mer forbruk på kr 2 858 000,- Utgifter til energi og fjernvarme samt 

kostnadene knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk 

enheten pålegg om å utføre tiltak på Å barneskole. 

 

Plankontoret fikk et merforbruk på kr 537 000,- i 2019. Dette skyldes noe konsulentutgifter knyttet til 

flomsonekartlegging. I tillegg har enheten manglende inntekter i forbindelse med gebyr på 

selvkostområdene. Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av 

prisjusteringer i gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke 

helt opp til budsjetterte inntekter.  

 

Felles barnehage hadde et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak redusert 

tilskudd til de private barnehagene på grunn av mer effektiv drift i de kommunale barnehagene.   

 

Lyngtua barnehage hadde et mindreforbruk på kr 1 585 000,-. Dette skyldes i hovedsak innsparing på 

bemanning på grunn av noe ledig barnehageplass.   

 

Felles skole hadde et merforbruk på 1,1 millioner. Dette skyldes større utgifter til elever fra Lyngdal 

som er gjesteelever i andre kommuner.   

 

Lyngdal ungdomsskole hadde et merforbruk på kr 1 230 000,-. Merforbruket skyldes ekstra kostnader 

hovedsaklig knyttet til bruk av ekstra vikartimer og ekstra bruk av både lærere og 

assistenter/fagarbeidere i arbeidet knyttet til utfordringer vedr. elever med ekstra behov.  

 

Helse og omsorg felles/ tjenestekontor hadde et mindreforbruk på kr 1 251 000,- som skyldes vakante 

stillinger. 

 

Barn og unge hadde et mindreforbruk på kr 2 745 000,- Særlig utgiftene til barneverntjeneste kan være 

uforutsigbare, men ble i 2019 noe mindre enn budsjettert. Helsestasjon har i tillegg hatt ubesatt stilling 

for psykolog siden april, noe som har påvirket lønnsutgifter. 
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Helsetjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på ca kr 780 000.-. Dette skyldes mindre utgifter til 

legetjenesten enn budsjettert.   

 

NAV har hatt et overforbruk i 2019 på kr 4 919 000,-. Dette skyldes flere bosatte flyktninger enn 

beregnet. NAV har fortsatt høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, men har hatt en 

fin nedgang i siste halvår av 2019. 

 

Lyngdal bo- og servicesenter fikk et mindreforbruk på kr 2 797 000,-. I 2018 søkte enheten 

departementet om midler til å videreføre dagsenter tilbudet og til å etablere ett nytt dagaktvitetstilbud 

for hjemmeboende eldre med demens sykdom. Dette blei videreført i 2019 som prosjekt med 

prosjektmidler. Tilskuddet fra staten ble derfor større enn budsjettert.  

Enheten har ved ledig kapasitet solgt tjenester til gjestepasienter på korttidsavdelingen. Dette har gitt 

økte inntekter.  

I tillegg arbeider enheten tett mot hjemmebaserte tjenester og enhetene må ses litt i sammenheng. 

Deler av overskuddet skal reelt sett dekke overforbruket på hjemmebaserte tjenester.  

 

Psykisk helse og rus hadde et merforbruk på 14,8 millioner kroner.  

Enhet for psykisk helse og habilitering ble i august delt, da habilitering ble skilt ut i egen enhet. Dette 

ble ikke gjort i styringssystemet og av den grunn vanskelig å skrive helt eksakt. Psykisk helse hadde 

merforbruk. Det skyldes i hovedsak innleie av ekstra personale på bakgrunn av en stor økning av 

henvendelser til tjenesten. i tillegg kommer det underbudsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift i 

forhold til vikarutgifter. 

Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere var i 2019 budsjettert med ca 45 millioner kroner. Det 

tilsvarer det beløp som kom som tilskudd i 2018. Tilskuddet for 2019 ble redusert med 12 millioner. 

Dette er en vesentlig årsak til merforbruket i 2019.   

 

Habilitering hadde et merforbruk på kr 5 992 852 i 2019. 

Grunnet sykefravær ser man ett forhøyet behov for vikarer, det har også vært noe utfordringer knyttet 

til utagerende situasjoner som gjør at det er satt inn ekstraressurser for å ivareta faglig trygghet og 

ivareta personalets trygghet. Det vises også til stadig økning i avlastning søknader som innvilges, dette 

medfører store ekstraressurskostnader. Det har vært et økende sykefravær i Kvås fra i høst, som har 

medført økte lønnskostnader. I tillegg har det på bakgrunn av utfordringer knyttet til atferd, vært behov 

for økt bemanning i perioder. 

 
Hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 7 098 000,- Dette skyldes økte behov på antall og 

omfang. Enheten må i tillegg ses i sammenheng med Lyngdal bo- og servicesenter.  
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8.3 Selvkost for kommunale betalingstjenester 
 

Det har siden 2010 blitt gjennomført en grundig gjennomgang av inntekter og utgifter for å få til en 

best mulig beregning av plantjenestenes selvkost.   

 

Plansaksbehandling hadde i 2019 et underskudd på 147 000.  Ettersom det for plansak ikke er noe 

selvkostfond å hente midler fra, ble underskuddet belastet kommunens øvrige drift. Akkumulert 

fremført underskudd har som følge av alt dette nå kommet opp i 4,0 mill.  Erfaringsmessig er det svært 

vanskelig å oppnå selvfinansiering på plansak.        

 

Byggesaksbehandling hadde et underskudd på 61 000.  Hele underskuddet ble dekket inn ved bruk av 

selvkostfond hvor det fortsatt gjenstår 192 000.    

 

Kart og oppmåling hadde et underskudd på 13 000. Akkumulert fremført underskudd har som følge av 

alt dette økt til 1 254 000. 

 

Vannforsyning hadde et overskudd på 89 000. Hele overskuddet gikk til dekning av tidligere 

underskudd, slik at fremførbart underskudd ble redusert til 1 232 000.       

Avløp og rensing hadde et overskudd på 1 082 000. Overskuddet gikk til dekning av tidligere 

underskudd og resterende 137 000 ble satt av på selvkostfond. 

Renovasjon hadde et underskudd på 895 000. Underskuddet ble delvis dekket inn ved bruk av 

selvkostfondet på 513 000, mens resten ble fremført som underskudd.   

Slamtømming hadde et overskudd på 371 000.  Overskuddet gikk til dekning av tidligere underskudd 

og resterende 294 000 ble satt av på selvkostfond. 

  

Feiing hadde et underskudd på 22 000.  Hele underskuddet ble belastet kommunens øvrige drift, men 

fremføres for dekning i senere år. Det akkumulerte fremførte underskuddet nå er på 97 000.   

Alt i alt har selvkosttjenestene i 2019 tilført den øvrige drift med 0,4 mill., mens de samme tjenestene 

året før belastet den øvrige drift med 1,8 mill.  Samlet fremførbart underskudd har gått ned fra 7,3 

mill. til 6,9 mill. Dette forventes å bli ytterligere redusert i løpet av de nærmeste årene.  Samtidig ble 

selvkostfondene samlet redusert fra 0,8 mill. til 0,6 mill.       

 

8.4 Investeringsregnskapet for 2019  
 

Som det fremgår av investeringsregnskapet (skjema 2A og ikke minst skjema 2B) har det funnet sted 

investeringer i anleggsmidler på 402,4 mill. i 2019, mens det var 237,1 mill. året før.  De største 

utgiftene i investeringsregnskapet for 2019 er nytt helsehus kr 331,6 mill. og boliger til videreutleie kr 

6,5 mill., i tillegg til investeringer i vann og avløp på henholdsvis kr 5,5 mill. og kr 12,4 mill.  
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Det ble i løpet av året inngått avtale om overdragelse av infrastruktur (prosjekt Miljøgata) kr 12,5 mill. 

Lyngdal Markdesforening var utbygger for vei, mens kommunen hadde ansvar for vann og avløp. 

Prosjektet var budsjettert i 2016 og gjennomført i 2016-2018. 

 

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2019 (skjema 2B) var på 236,8 mill., men det ble i løpet av året 

oppjustert til 394,0 mill.  Av dette ble 163,8 mill. overført fra budsjettet i 2018 og tidligere år, mens 

16,7 mill. ble overført til neste år. 

 
I løpet av året ble det avsatt 14,4 mill. til bundne investeringsfond iht. budsjett. Mesteparten gjelder 
avsetning til Anne-Cath. Vestly-museum (10,1 mill.), da kommunen har mottatt 13 mill. i tilskudd. 
 
 
 
 
Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp i balanse.  
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8.5 Balanseregnskapet 
 

Av langsiktige utlån (i anleggsmidler) på 68,2 mill. utgjør formidlingslånene (etablerings- og startlån) 

45,4 mill., mens resten stort sett er lån til Lyngdal kultursenter KF. Det er verd å merke seg at 

etterspørsel etter formidlingslån er høy og formidlingslånene har økt med 2,8 mill. i 2019. Tilsvarende 

tall for 2018 var en økning på 8,3 mill. 

  

Formidlingslånene forvaltes av Lindorff som også tar hånd om innfordringen. Misligholdte lån blir 

relativt raskt sendt til inkasso og de nødvendige regnskapsmessige tapsavsetninger blir gjort.  For tiden 

er det gjort tapsavsetninger på 0,4 mill., men i de fleste tilfellene tar det flere år før de endelige tap blir 

konstatert.  Tapene dekkes stort sett gjennom tapsdeling med Husbanken og tilskudd fra Husbanken 

avsatt til tapsfond.  Risikoen forbundet med disse lånene har derfor vært beskjeden, men med den 

volumøkning vi nå har ser kan dette endre seg hvis vi skulle få en reaksjon i boligmarkedet.             

 

Av kortsiktige fordringer (i omløpsmidler) på 74,6 mill. utgjør ordinære fordringer på personlige 

foretak og husholdninger 0,3 mill., mens resten hovedsakelige er fordringer på staten.   

Innfordringssystemet for kommunale krav har medført en merkbar effektivisering av innfordringen av 

kommunale krav.   

 

Det er gjort tapsavsetninger på 0,3 mill. som vurderes som tilstrekkelig.  Det meste av dette gjelder 

fortsatt husleie, selv om vi der registrerer en betydelig forbedring. 

 

Akkumulert netto premieavvik (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og regnskapsført 

pensjonskostnad) utgjorde 45,7 mill. ved utløpet av 2019.  Dette er en økning på 7,6 mill. i forhold til 

foregående årsskifte.  Akkumulert premieavvik må utgiftsføres i løpet av de nærmeste 7-10 år.    

    

8.6 Lyngdal Kultursenter KF og Sørlandsbadet IKS  
 
For Lyngdal Kultursenter KF er driftsregnskapet avsluttet i balanse etter delvis strykning av avsetning til 

disposisjonsfond med 78 000.  Investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på  

86 000.  Foretaket har 786 000 i fondsmidler etter at regnskapet for 2019 er gjort opp.   

 

I forbindelse med sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kommuner ble det vedtatt å oppløse 

Lyngdal Kultursenter KF som eget foretak med virkning fra 01.01.20, mens virksomheten fra samme 

tidspunkt innlemmes i den nye kommunen.      
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Sørlandsbadet IKS har siden stiftelsen i 2005 vært eid med 51 % av Lyngdal kommune og 49 % av Vest-

Agder fylkeskommune.  Som eier/deltaker i selskapet har Lyngdal kommune etter lov om 

interkommunale selskaper et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.   

 

Med virkning fra 01.07.19 ble virksomheten i Sørlandsbadet omstrukturert slik at Sørlandsbadet IKS ble 

et rent eiendomsselskap som leier ut badeanlegget til Sørlandsbadet AS som er et rent driftsselskap.  

Som ledd i denne omstruktureringen har Sørlandsbadet IKS kjøpt Sørlandsbadet AS sin eierandel av 

bygningsmassen for kr 14 350.000 inkl. omkostninger.  Samtidig har selskapsavtalen blitt endret slik at 

Vest-Agder fylkeskommune reduserer sin eierandel til 15 %, mens Lyngdal kommune øker sin 

eierandel til 85 %.   

 

Som kjent gjennomførte Skatt Sør høsten 2018 en kontroll av avgiftsbehandlingen i Sørlandsbadet.  

Som resultat av kontrollen vedtok skattekontoret å øke utgående avgift med 470 000 samt å 

tilbakeføre kompensert merverdiavgift med til sammen 9 552 000.  Vedtaket er påklaget til 

skatteklagenemda, men det er foreløpig ikke kjent når klagen vil bli behandlet.  I mellomtiden er 

kravene fra skattekontoret med tillegg av renter betalt og selskapet er i den forbindelse tilført et 

tilskudd fra Lyngdal kommune på 9 963 000.   

 

Selskapet måtte i 2019 gjøre opp driftsregnskapet med et underskudd på 204 000, mens 

investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse.  Selskapet har ingen fondsmidler til inndekning av 

resultatet for 2019.   

 

8.7 Internkontroll og etisk standard 
 
Kommunen har et virksomhetsstyringssystem. En sentral del av dette er i Lyngdal kalt Styringssystemet 

og gjennom 2019 har resultatene i denne blitt trukket frem i forbindelse med rapportering og på 

møter.  

Alle enhetslederne bruker systemet aktivt i sin lederrolle. I dette systemet kan man følge med på sine 

egne, samt kommunens, definerte mål for året. Likeledes kan man hente ut resultater på f. eks 

sykefravær, økonomi, likestilling mm i forbindelse med andre rapporteringskrav.  

På grunn av kommunesammenslåing ble 2019 et spesielt år. Sammenslåingsprosessen har krevd veldig 

mye tid og arbeidsmengden for lederne har dette året vært stort. Dette har nok ført til noe redusert 

fokus på internkontrollen dette året.   

Kommunen har også et elektronisk arkiv (Compilo) der vi oppbevarer alle aktuelle skjemaer, 

prosedyrer og retningslinjer for ansatte i kommunen. Revisjon av prosedyrer er satt i system med 

automatisk varsling til revisjonsansvarlig, noe som gjør at vi har et godt oppdatert «oppslagsverk» til 

enhver tid. I 2018 startet arbeidet med å kartlegge de ulike ordningene/prosedyrene og rutinene i 

både Lyngdal og Audnedal. I løpet av 2019 arbeidet vi med å utarbeide nye retningslinjer og 

prosedyrer for den nye kommune der vi hadde fokus på harmonisering og nytenkning. Dette arbeidet 
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ble fordelt i ulike arbeidsgrupper med representanter og tillitsvalgte fra begge kommuner.  

Retningslinjer som omhandlet personale, og som har en kostnadseffekt for kommunen, ble i tillegg 

behandlet og vedtatt i Fellesnemnda. 

Kommunens avvikssystem er også elektronisk. Her jobbet vi også i 2019 med å informere om, og 

oppmuntre til, bruken av denne. Et ledd i dette arbeidet har vært å kvalitetssikre at alle ansatte er 

mulige brukere av systemene våre med bruker ID og påloggingsmulighet. Resultatene av godt 

implementeringsarbeid viser at ansatte i alle enheter rapporterer avvik, og avviksnivåene samsvarer 

med hendelsene. Vi opplever en klar fremgang i antall registrerte avvik, noe som vi opplever som en 

positiv trend. Avvikene jobbes det videre med i form av å sette tiltak, og gjennomføre disse. 

Ansatte innen Helse og omsorg har i tillegg sitt eget avvikssystem. Her rapportere de ansatte avvik som 

tjenestemottakerne opplever. Disse avvikene registreres umiddelbart elektronisk på Ipad som ansatte 

har med seg i tjenesten.  

 

Lyngdal kommune har fokus på internkontroll og etisk standard. Det ble i 2019 utarbeidet nye etiske 

retningslinjer for ansatte i kommunen. I tillegg så har det vært arbeidet med retningslinjer og 

prosedyrer for å varsle om kritikkverdige forhold. I forbindelse med dette så hadde 

arbeidsmiljøutvalget en gjennomgang på tjenestevei ved varsling, samt hvem som skal representere 

kommunen i Varslingssekretariatet. 

 

Etter at det kom ny lov som omhandlet personvern (GDPR) har kommunen i 2019 fortsatt arbeidet 

med interne systemer og rutiner for å påse at vi ivaretar krav knyttet til dette. Dette gjelder både i 

forhold til personalet og i forhold til tjenestemottakere og innbyggere. Alle ledere har gjennomgått et 

kurs innen Lov om behandling av personopplysninger.   

 

8.8 Likestilling 
 
Fordeling av årsverk på kjønn 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel 

Kvinner 404 84% 454 82,5% 495 83% 529 85% 655 84% 

Menn 78,7 16% 96 17,5% 101 17% 93 15% 128 16% 

SUM 482,8 100% 550 100% 596 100% 622 100% 783 100% 

*Antall årsverk og antall ansatte fra 2018 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, vikarer og 

ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante stillinger og 
midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 

 
Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som har et ansettelsesforhold i kommunen. I 2019 var 

kvinneandelen ved årsslutt 84 %.  
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Kjønnsfordeling  

Andelen kvinner er stort sett høy innenfor alle stillingstypene. Når det gjelder lederstillinger generelt 

har Lyngdal kommune et flertall av kvinnelige mellomledere i kap.4. (Avdelingsledere, styrere og 

rektorer) I denne kategorien finner vi 33 kvinner og 9 menn.  

Innen utgangen av året var kommunens nye ledergruppe på plass. Kommunedirektøren er mann, de 

fire Kommunalsjefene fordeler seg på 2 kvinner og 2 menn. Den utvidete ledergruppen 

(toppledergruppen og virksomhetsledere) samlet sett har en stor overvekt av kvinner med totalt 11 

kvinner og 5 menn. 

 

 

Ledere i kommunen avlønnes i henhold til ansvar og kompleksitet for stillingen. I prinsippet er det likt 

lønn for samme arbeid/ansvar- uavhengig av kjønn. Dette gjelder for både virksomhetsledere og 

toppledergruppen.  

 

 
Andel kvinner og menn fordelt på heltid og deltidsstillinger pr. 31.12. 
 

 2017 2018 2019 

Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Andel 
Antall 

ansatte 
Antall 

kvinner 
Antall 
menn 

Andel 
Antall 

ansatte 
Antall 

kvinner 
Antall 
menn 

Andel 

100% 
 

330 247 83 44% 360 273 87 45% 353 265 88 45% 

99-
75% 
 

176 164 12 23% 185 178 7 23% 194 182 12 25% 

74-
50% 
 

178 162 16 24% 181 160 21 22% 162 148 14 19% 

49% 
og 
mindre 
 

68 53 15 9% 93 80 13 10% 74 60 14 9% 

*Antall ansatte i ulike stillingsstørrelser fra 2016 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, 
vikarer og ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante 
stillinger og midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 
 

Ved årsskiftet 19/20 var andelen heltidsansatte 45%. Menn jobber i langt større grad heltid enn hva 

kvinner gjør. Kort sagt jobber ca. 2/3 av mennene heltid, mens det fortsatt er mindre enn halvparten 

av kvinnene som jobber fulltid. En positiv trend er likevel at stillingsbrøken mellom 75- 99 % har økt 

hos kvinner.  Kommunen har gjort en del tiltak for å tilby flere heltidsstillinger, men det må jobbes mer 

med kulturendring for å oppnå en forståelse rundt fordelene med heltidsstillinger. I tillegg må man se 

på alternative ansettelsesformer for å få opp stillingsbrøken, der vi klarer å utnytte samme ressurs på 

flere stillinger for å oppnå større stillingsbrøk. Det at vi i noen yrker har problemer med å tilby rene 

100 % stillinger tenker vi også gir en indikasjon på at det er færre menn ansatt i kommunen.  
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Utvikling i forhold til andel kvinner og menn i deltidsstillinger 
 

 
2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall* Andel Antall* Andel 

Kvinner i deltid 402 95 % 397 90,4% 379 89,8% 418 52 % 390 50% 

Menn i deltid 19 5 % 42 9,6% 43 10,2% 41 6 % 40 6% 
*Antall ansatte i ulike stillingsstørrelser  fra 2016 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, 
vikarer og ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante 
stillinger og midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 

 
Det er igjen tydelig at andel kvinner i deltidsstillinger minker, noe vi tenker er et direkte resultat av 

tiltak særlig rettet mot Helse og omsorg. Her lyses det i stor grad ut heltidsstillinger, og vi er blitt mer 

restriktive i forhold til permisjoner og oppdeling av stillinger.  

 

8.9 Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

  
Lov om likestilling gir føringer for likelønn og er ett av temaene under de årlige lønnspolitiske 

drøftingene mellom partene, jfr. de lokale lønnspolitiske retningslinjene. Lik lønn mellom menn og 

kvinner i stillinger med samme funksjon, utdanningsnivå og krav, vil alltid være et mål for Lyngdal 

kommune.  

I enhver drøfting/vurdering av ledige stillinger vurderes det om deltidsansatte kan tilbys opp- økning til 

full stilling. Vi ser at hele stillinger i større grad oppfordrer menn til å søke, og ville jobbe i vår 

kommune.  

Stillingsvurdering som også inneholder spørsmål i forhold om noen trenger tilrettelegging eller 

omplassering pga. helsemessige årsaker når en ny stilling dukker opp. Der vi får det til omplasserer vi 

ansatte med tilretteleggingsbehov før vi ansetter utenfra. På denne måten kan vi bidra til at våre egne 

ansatte ikke opplever å havne utenfor arbeidslivet om de skulle ha noen helsemessige utfordringer i 

sin opprinnelige stilling.  

 

I 2019 ble det utarbeidet en ny Arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen. I denne har vi særlig lagt 

vekt på 5 innsatsområder der inkludering og mangfold er ett av dem.  

Lyngdal kommune ønsker å være et arbeidssted som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. 
Gode holdninger til forskjellighet og rom for mangfold gir bedre tjenester til alle. Inkludering 
og mangfold vil på ulike måter gi grunnlag for åpenhet, samarbeid, kreativitet, konstruktive 
løsninger og fornyelse. Forutsetningen er at vi har kultur for å nyttiggjøre kompetanse 
uavhengig av funksjonsevne, legning, etnisitet, livssyn, alder og kjønn. På den måten skal vi 
forhindre utenforskap i arbeidslivet.  
 
Tiltak som allerede er i gang, og som skal arbeides videre med for å oppnå inkludering er;  
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Å gjennomføre prosjekter i regi av LIM- planen (LIM= likestilling, inkludering og mangfold) 
Å opprette en ressursgruppe som utvikler og ivaretar lærlingetilbudet i kommunen 
Å bevisst inkludere mangfoldet når vi søker etter og rekrutterer nye ansatte 
Å fremme tiltak som gir heltidskultur og gode arbeidsforhold 
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9. Årsregnskap 2019 
 
 
Driftsregnskap for 2019 – regnskapsskjema 1A og 1B  

Investeringsregnskap for 2019 – regnskapsskjema 2A og 2B 

  

235



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 54 – 

9.1 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskap for 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

1 Skatt på inntekt og formue -200 149 -198 955 -198 125 -195 683

2 Ordinært rammetilskudd -307 803 -302 851 -302 081 -296 569

3 Skatt på eiendom 0 0 0 0

4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

5 Andre generelle statstilskudd -36 248 -33 817 -33 817 -53 322

6 Sum frie disponible inntekter -544 200 -535 623 -534 023 -545 575

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

7 Renteinntekter og utbytte -19 891 -20 937 -17 672 -19 138

8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 268 20 018 15 046 13 283

10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

11 Avdrag på lån 23 339 23 288 23 288 22 532

12 Netto finansinntekter/-utgifter 23 717 22 369 20 662 16 677

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

14 Til ubundne avsetninger 0 7 200 0 8 599

15 Til bundne avsetninger 2 408 2 669 2 669 2 501

16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -9 542 -9 542 0 -9 524

17 Bruk av ubundne avsetninger -16 271 -16 271 -5 706 -500

18 Bruk av bundne avsetninger -4 703 -3 065 -2 666 -1 710

19 Netto avsetninger -28 108 -19 009 -5 703 -633

FORDELING

20 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

21 Til fordeling drift -548 590 -532 263 -519 064 -529 531

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 557 953 532 262 519 064 519 989

23 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 363 0 0 -9 542
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9.2 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskap for 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Fra regnskapsskjema 1A:

Til fordeling drift 548 590-        532 263-        519 064-        519 989        

Fordelt slik:

Administrasjon og felles enheter 47 196          51 202          48 834          45 935          

Barnehager 80 079          84 082          80 564          78 162          

Skoler 120 230        117 702        113 085        105 546        

Helse og omsorg 248 505        223 276        203 220        245 102        

Teknisk og plankontor 43 886          40 365          37 393          44 076          

Kalkulatoriske avskrivninger, avdrag og renter 10 025-          10 241-          10 241-          9 284-           

Reserverte bevilgninger/avsetninger -               843              11 120          1                  

Felles, ikke-fordelte pensjonsutg. + netto premieavvik 12 543-          14 732-          8 565           16 141-          

Diverse tilskudd/tiltak 40 626          39 764          26 524          26 593          

Sum fordelt til drift 557 953 532 262 519 064 519 989
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9.3 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskap for 2019 
 
 
 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinneli

g Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 402 359 394 013 236 788 237 079

Utlån og forskutteringer 10 062 15 825 825 14 563

Kjøp av aksjer og andeler 1 617 1 913 1 913 1 761

Avdrag på lån 2 812 3 149 3 149 9 615

Dekning av tidligere års udekket 33 733 33 733 0 0

Avsetninger 14 385 43 43 19 761

Årets finansieringsbehov 464 969 448 676 242 718 282 779

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -349 802 -366 251 -195 955 -177 067

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 005 0 0 -10 670

Tilskudd til investeringer -28 009 -1 050 0 -10 986

Kompensasjon for merverdiavgift -70 468 -72 270 -41 658 -35 830

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -9 011 -2 051 -2 051 -5 779

Andre inntekter -56 -43 -43 -44

Sum ekstern finansiering -459 351 -441 665 -239 707 -240 375

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -213

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -5 617 -7 011 -3 011 -8 459

Sum finansiering -464 968 -448 676 -242 718 -249 046

Udekket / Udisponert 0 0 0 33 733
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9.4 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskap 2019 
 
 

 
  

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap 

2018

Fra regnskapsskjema 2A:

Til investering i anleggsmidler 402 359                394 013                236 788                237 079      

Fordelt slik:

1 Ramme - vannforsyning 5 515                   2 884                   6 300                   9 276         

2 Ramme - avløp og rensing 12 365                 16 925                 21 200                 11 962       

3  IKT-tiltak 1 677                   6 108                   3 200                   1 262         

4 Telefoniløsning -                       1 300                   -                       -             

5 Aktivitetssal Lyngdalshallen 131                      125                      -                       -             

6 Brannalarmanlegg kommunale bygg -                       613                      -                       167            

7 Erverv av boliger til videreutleie 6 491                   4 526                   -                       -             

8 Gang-/sykkelveg Vemestad - Kvås skole 807                      2 000                   -                       16              

9 Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 1 000                   1 000                   1 000                   5 413         

10 Kjøp av festeareal Rom Østre 3 540                   3 427                   -                       -             

11 Kommule boliger Kvavik 7 178                   9 888                   -                       6 155         

12 Lyngdal helsehus 331 605                326 658                200 000                146 615      

13 Motorsportsenter -                       100                      -                       -             

14 Ny båt til skjærgårdsparken -                       -                       1 150                   -             

15 Ny bygningsmasse på Bergsaker -                       500                      -                       -             

16 Nybygg lager Dyrskueplassen -                       875                      -                       -             

17 Oljeskiller på Dyrskueplassen 351                      625                      625                      -             

18 Ombygging rådhus 1 336                   1 000                   1 000                   27              

19 Områdelekeplasser -                       400                      -                       -             

20 Opparbeidelse av området ved Lyngbygget 264                      2 090                   -                       -             

21 Oppgradering Nordliveien -                       207                      -                       30              

22 Oppsigelse leieforhold L. H. Kvinen 4 000                   4 000                   -                       -             

23 Planlegging Å barneskole -                       300                      -                       -             

24 Riving av hus i Bjørkeveien 439                      688                      688                      -             

25 Sand/asfaltlager 333                      375                      375                      -             

26 Tursti Kvås 388                      329                      -                       502            

27 Utbygging/renovering barnehage 3 562                   5 278                   -                       33 487       

28 Utskifting av gatelys 823                      1 250                   1 250                   -             

29 Voksenopplæring/tidl. Å u.skole -                       543                      -                       281            

Sum investeringer vedtatt i årets budsjett 381 807                394 013                236 788                215 193      
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Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap 

2018

30 Anne-Cath. Vestly-museum 2 075                   -                       -                       -             

31 Ballbinge Å barneskole 646            

32 Etterarbeid G/S-veg Agnefestveien -                       -                       -                       11              

33 Forskuttering rekkefølgekrav Bergesletta Eiendom 1 159                   -                       -                       -             

34 Gjenbruk Lyngdal bo- og servicesenter 338                      -                       -                       -             

35 Grunnerverg til helsehus på Rom -                       -                       -                       269            

36 Isbane i Lyngdal sentrum 1 127                   -                       -                       3 960         

37 Kantklipper -                       -                       864            

38 Kjøp/flytting av modulrigg -                       -                       -                       4               

39 Kjøp/salg areal LKA/Dyrskueplassen -                       -                       -                       7               

40 Ny lekeplass i Rådhusparken 15                        -                       -                       2 939         

41 Ny vannledning Kåveland -                       -                       -                       25              

42 Ny veg til havn og Svennevik (Hogganstien) 34                        -                       -                       139            

43 Omsorgsboliger Oftebro 118                      -                       -                       46              

44 Opprusting parkeringsplass v/Rådhuset -                       -                       -                       3 279         

45 Renovering av flomrammede boliger 95                        -                       -                       4 758         

46 Rehabilitering av rådhuset 212                      -                       -                       -             

47 Salg av Blindveien 8 B -                       -                       -                       16              

48 Sanering Romskog-Ringveien 153                      -                       -                       -             

49 Skatepark 63                        -                       -                       4 314         

50 Tomter/arealer/parseller mv 5                         -                       -                       111            

51 VA Hausvik (havn) 2 245                   -                       -                       -             

52 Utvidelse Å barneskole -                       -                       -                       87              

53 Miljøgate Alleen (justering MVA, start) 12 501                 -             

54 Årets justering MVA 412                      -                       -                       412            

Andre investeringer/utgifter 20 553                 -                       -                       21 886       

Sum investeringer i anleggsmidler 402 359              394 013              236 788              237 079    
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10. Økonomiske oversikter med noter  
 

10.1 Økonomisk oversikt – drift 
 
 
 

 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -20 079 -18 329 -18 329 -17 779

Andre salgs- og leieinntekter -57 836 -53 420 -53 420 -52 477

Overføringer med krav til motytelse -153 253 -96 761 -94 161 -151 537

Rammetilskudd -307 803 -302 851 -302 081 -296 569

Andre statlige overføringer -37 248 -34 417 -33 817 -55 431

Andre overføringer -1 622 -80 -80 -71

Inntekts- og formuesskatt -200 149 -198 955 -198 125 -195 683

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -777 990 -704 813 -700 013 -769 548

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 389 204 362 359 351 587 366 514

Sosiale utgifter 100 075 95 160 95 911 94 397

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 89 916 69 230 69 116 90 713

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 148 124 133 988 132 538 140 230

Overføringer 76 630 41 640 36 683 55 315

Avskrivninger (note 4 og 11) 25 546 22 723 22 867 22 723

Fordelte utgifter -9 409 -985 -985 -8 168

Sum driftsutgifter 820 086 724 114 707 716 761 725

Brutto driftsresultat 42 096 19 302 7 704 -7 823
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Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -19 891 -20 937 -17 672 -19 138

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Mottatte avdrag på lån (note 11) -1 549 -1 650 -1 650 -1 484

Sum eksterne finansinntekter -21 439 -22 587 -19 322 -20 622

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 20 310 20 018 15 046 13 287

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån (note 11) 24 888 24 888 24 888 24 004

Utlån (note 11) 0 90 90 87

Sum eksterne finansutgifter 45 198 44 996 40 024 37 379

Resultat eksterne finanstransaksjoner 23 759 22 409 20 702 16 757

Motpost avskrivninger -25 546 -22 723 -22 723 -22 723

Netto driftsresultat 40 309 18 988 5 683 -13 789

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -9 542 -9 542 0 -9 524

Bruk av disposisjonsfond (note 9) -16 271 -16 271 -5 706 -500

Bruk av bundne driftsfond (note 9) -10 475 -3 065 -2 666 -3 834

Sum bruk av avsetninger -36 287 -28 877 -8 372 -13 858

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 213

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond (note 9) 0 7 200 0 8 599

Avsatt til bundne driftsfond (note 9) 5 341 2 689 2 689 9 293

Sum avsetninger 5 341 9 889 2 689 18 105

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 363 0 0 -9 542
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10.2 Økonomisk oversikt – investering 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -2 005 0 0 -10 657

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -2 844 0 0 -1 057

Kompensasjon for merverdiavgift -70 468 -72 270 -41 658 -35 830

Statlige overføringer -5 282 -1 050 0 -10 626

Andre overføringer -22 727 0 0 -360

Renteinntekter og utbytte -56 -43 -43 -44

Sum inntekter -103 382 -73 363 -41 701 -58 574

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 330 446 320 743 194 130 195 209

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 33 0 0 0

Overføringer 71 880 73 270 42 658 41 870

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 42

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 402 359 394 013 236 788 237 120

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån (note 7 og 11) 2 812 3 149 3 149 9 574

Utlån (note 11) 10 062 15 825 825 14 563

Kjøp av aksjer og andeler (note 5 og 11) 1 617 1 913 1 913 1 761

Dekning av tidligere års udekket 33 733 33 733 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond (note 9) 0 0 0 8 147

Avsatt til bundne investeringsfond (note 9) 14 385 43 43 11 614

Sum finansieringstransaksjoner 62 610 54 663 5 930 45 659

Finansieringsbehov 361 587 375 313 201 017 224 205

FINANSIERING

Bruk av lån (note 11) -349 802 -366 251 -195 955 -177 067

Salg av aksjer og andeler (note 11) 0 0 0 -13

Mottatte avdrag på utlån (note 7 og 11) -6 167 -2 051 -2 051 -4 722

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -213

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond (note 9) 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond (note 9) -4 000 -4 000 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond (note 9) -1 617 -1 913 -1 913 -1 761

Bruk av bundne investeringsfond (note 9) 0 -1 098 -1 098 -6 697

Sum finansiering -361 587 -375 313 -201 017 -190 473

Udekket / Udisponert 0 0 0 33 733
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10.3 Balanseregnskapet 
 

Tall i 1000 kroner Noter

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 4 1 197 133 821 100

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 10 915 12 773

Utlån 14 68 159 66 025

Aksjer og andeler 5 210 625 209 008

Pensjonsmidler 3 752 979 715 891

Sum anleggsmidler 2 239 810 1 824 798

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 14 74 553 97 900

Premieavvik 3 45 831 38 843

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 132 664 129 206

Sum omløpsmidler 253 048 265 948

Sum eiendeler 2 492 859 2 090 746

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 9 -42 314 -58 584

Bundne driftsfond 9 -31 584 -40 718

Ubundne investeringsfond 9 -30 303 -31 920

Bundne investeringsfond 9 -33 398 -19 012

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 0 -9 542

Regnskapsmessig merforbruk (drift) 9 363 0

Udisponert investeringsregnskapet 0 0

Udekket investeringsregnskapet 0 33 733

Kapitalkonto 11 -378 035 -324 332

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital (drift) 10 -372 -372

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital (investering) 0 0

Sum egenkapital -506 643 -450 748
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Lyngdal, 31. desember 2019/11.mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektør                   Rådgiver  

  

Tall i 1000 kroner Noter

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Pensjonsforpliktelse 3 -863 174 -823 967

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 6 -1 018 556 -676 501

Sum langsiktig gjeld -1 881 731 -1 500 468

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 14 -104 330 -138 783

Derivater 0 0

Premieavvik 3 -155 -747

Sum kortsiktig gjeld -104 485 -139 530

Sum egenkapital og gjeld -2 492 859 -2 090 746

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 1 19 959 7

Andre memoriakonti 8 66 286 46 062

Motkonto for memoriakontiene -86 246 -46 069

Sum memoriakonti 0 0

Lyngdal, 31. desember 2019/11.mai 2020
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10.4 Noter 
 
 
Note 1:  Endring i arbeidskapital 
Note 2:  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
Note 3:  Pensjoner 
Note 4:  Anleggsmidler 
Note 5:  Aksjer og andeler i varig eie 
Note 6:  Langsiktig gjeld 
Note 7:  Avdrag på lån 
Note 8:  Kommunens garantiansvar 
Note 9:  Avsetning og bruk av fond 
Note 10: Endringer i regnskapsprinsipp 
Note 11: Kapitalkonto 
Note 12: Investeringsprosjekter 
Note 13: Selvkostområder 
Note 14: Fordringer og gjeld til kommunale og interkommunale foretak 
Note 15: Kommunereformen 
Note 16: Strykninger og korrigeringer 
Note 17: Regnskapsmessig merforbruk 
Note 18: Fordringer og gjeld til kommuner og kommunale foretak som skal slås sammen 
Note 19:  Hendelser etter balansedag 
Note 20: Sørlandsbadet IKS 
 
 

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.  
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk (GKRS). 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året 
ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler de eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk av 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Langsiktig gjeld er knyttet til formålende i 
kommuneloven § 50.  All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert 
til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige 
beløp over levetiden til anleggsmiddelet.  
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Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost. 

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 

  Type virksomhet Type enhet 
Kontor-
/vertskommune 

Enheter som avlegger særregnskap       

Lyngdal kultursenter KF Kulturhusdrift Kommunalt foretak Lyngdal 

        

Andre rettssubjekter       

Sørlandsbadet IKS Badeland Interkommunalt selskap Lyngdal 

Renovasjonsselskapet for       

Farsund og Lyngdal AS Renovasjon Aksjeselskap Farsund 

Lister barnevern Barnevern Vertskommunesamarbeid Farsund 

Lister PPT Pedagogisk/psyko-     

  logisk tjeneste Vertskommunesamarbeid Farsund 

Kommunerevisjonen Vest -       

Vest-Agder IKS Revisjonstjenester Interkommunalt selskap Flekkefjord 

Brannvesenet Sør IKS Brann og feiing Interkommunalt selskap Mandal 

Interkommunal arbeidsgiver-       

kontroll i Vestre Agder Arbeidsgiverkontroll Vertskommunesamarbeid Kvinesdal 

Flekkefjord interkom. legevakt Legevakt Vertskommunesamarbeid Flekkefjord 

Amento AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Q 43 - Q Fire Tre AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Lister byggesakstilsyn Tilsyn byggesaker Vertskommunesamarbeid Sirdal 

Lister Friluftsråd   Interkommunalt samarbeid Farsund 

Interkommunal arkiv (IKAVA) IKS   Interkommunalt selskap Kristiansand 

Agder sekretariat Kontrollutvalgs-     

  sekretariat Interkommunalt samarbeid Kvinesdal 

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder Innkjøpssamarbeid Interkommunalt samarbeid Aust-Agder 

Listerrådet Politisk og adm.     

  samarbeidsorgan   Kvinesdal 

 
 
 
Lyngdal kultursenter KF, hvor Lyngdal kommune er vertskommune, avlegger selvstendige regnskaper 
som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Særregnskapene behandles av Lyngdal 
kommunestyre. Det vises til note 5, 8 og 14 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske 
forhold til disse virksomhetene.   

247



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 66 – 

Note 1 Endring i arbeidskapital 

 

  

Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1   Omløpsmidler 253 048 265 948

2.3   Kortsiktig gjeld 104 485 139 530

Arbeidskapital 148 563 126 419 22 144

Drifts- og investeringsregnskapet: Beløp Sum

Anskaffelse av midler :

    Inntekter driftsregnskap 777 990

    Inntekter investeringsregnskap 103 382

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 377 409

Sum anskaffelse av midler 1 258 781 1 258 781

Anvendelse av midler :

    Utgifter driftsregnskap 794 540

    Utgifter investeringsregnskap 402 359

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 59 690

Sum anvendelse av midler 1 256 589 1 256 589

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 192

19 953

22 144

Endring arbeidskapital i balansen 22 144

Differanse 0

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

248



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 67 – 

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 

 

 

Det er ikke inngått etterlønnsavtale med rådmannen.  Rådmannen har åremålsstilling med 
retrettstilling.  Det er inngått egen årlig lederavtale med rådmannen. 

Både rådmann og ordfører har pensjonsordning i KLP.  Rådmannen har ordinære vilkår (full opptjening 
etter 30 år, mens ordføreren har standard vilkår for politikere mht. opptjening. 

     

     
Godtgjørelse til revisor     
Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest - Vest-Agder IKS. Samlede godtgjørelser til revisor 
utgjør kr 706 200. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
diverse attestasjonsoppdrag.  

Antall ansatte/årsverk pr.: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Antall ansatte 783 780 752 735

Antall årsverk 627 622 597 551

Antall kvinner 655 622 624 621

Andel kvinner i % 84 % 80 % 83 % 84 %

Ytelser til ledende personer

Lønn og 

annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 

for andre 

verv

Tilleggs-

godtgjørelse

Natural-

ytelser

Rådmann 1 060 0 147 10

Ordfører 978 0 0 9
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Note 3 Pensjoner 

 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 
 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer 
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene 
samordnes med utbetaling fra NAV. 
 
Premiefond 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan 
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men 
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 
 

 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen 
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- 
eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for 
premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og 
med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 
kommuneregnskapet. For 2019 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 13,5 mill. 
lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.   
 

 

2019 2018

Innestående på premiefond 01.01. 326 232

Tilført premiefondet i løpet av året 5 668 8 690

Bruk av premiefondet i løpet av året 5 673 8 595

Innestående på premiefond 31.12. 322 326

KLP SPK

4,50 % 4,00 %

4,00 % 4,00 %

2,97 % 2,97 %

2,97 % 2,97 %

2,20 % -

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Diskonteringsrente 

Forventet årlig lønnsvekst 

Forventet årlig pensjonsregulering  

Forventet årlig G-regulering (folketrygdens grunnbeløp)
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  

 

  

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 39 984 38 873

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 32 869 31 334

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -31 313 -29 980

Administrasjonskostnader 2 259 2 687

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 43 799 42 914

Betalt premie i året 57 304 53 693

Årets premieavvik -13 505 -10 779

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12 849 451 119 773 810 845 114 329

Pensjonsmidler pr 31.12 752 873 106 155 715 772 100 924

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12 96 578 13 618 95 072 13 405

Årets premieavvik -13 505 -1 904 -10 779 -1 520

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -33 387 -4 708 -28 235 -3 981

Sum amortisert premieavvik dette året 6 862 968 5 625 793

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -40 031 -5 644 -33 387 -4 708

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser

Estimatavvik 31.12. dette år -23 040 -9 399 18 993 -30 415

Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 

akkumulert premieavvik

Estimatavvik og planendringer

2019 2018

2019 2018
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Note 4 Anleggsmidler 

 

  

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner 

mv.

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, 

veier

Adm.bygg, 

sykehjem 

mv.

Tomte-

områder SUM

Anskaffelseskost 01.01 25 199 10 575 62 117 713 731 232 741 50 099 1 094 463

Årets tilgang 1 677 0 3 096 52 269 336 262 7 579 400 883

Årets avgang 0 0 0 -1 005 0 -2 005 -3 010

Anskaffelseskost 31.12 26 876 10 575 65 213 764 995 569 004 55 673 1 492 336

Akkumulerte avskrivninger 31.12 -20 754 -5 782 -23 095 -204 365 -32 297 0 -286 294

Bokført verdi pr. 31.12 6 121 4 793 42 119 560 630 536 706 55 673 1 206 042

Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger -2 614 -922 -2 592 -17 812 -1 605 0 -25 546

Årets oppskrivninger 0 0 0 0 0 2 005 2 005

Årets nedskrivninger 0 0 0 -158 0 0 -158

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 

 

 

 

Balanseført verdi viser historisk kostpris for investeringen med unntak for Agder Energi hvor avtalen 

med Statkraft om kjøp av aksjer i selskapet ble lagt til grunn.  

 

  

Eierandel i

Balanseført 

verdi

Endring fra 

forrige år

Balanseført 

verdi

Selskapets navn selskapet 31.12.2019 31.12.2018

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 17 317 1 617 15 700

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 40,30 % 350 0 350

Sørlandsbadet IKS 51,00 % 4 397 0 4 397

Agder Energi AS 2,35 % 188 000 0 188 000

Lister Kompetanse AS 15,00 % 17 0 17

Visit Sørlandet AS 3,10 % 40 0 40

Amento AS 28,57 % 150 0 150

Q Fire Tre AS 50,00 % 100 0 100

Varodd Industrier A/S 0,12 % 2 0 2

Kvås dagligvare AS - 150 0 150

Lister Nyskaping AS 3,65 % 102 0 102

Sum 210 625 1 617 209 008
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Note 6 Langsiktig gjeld 

 

 

 

 

       

       

       
  

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018

Kommunalbanken AS 769 852 432 393

Husbanken 73 887 63 981

KLP Kommunekreditt AS 68 614 71 781

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 106 202 108 346

Hagekleiva Eiendom AS (justering MVA) 0 0

Romåsen Utvikling AS (justering MVA) 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 1 018 556 676 501

herav:

Startlån og formidlingslån 59 675 47 487

Lån til Lyngdal Kultursenter KF 20 910 21 659

Lån til Lyngdal havn 1 422 1 536

Ubrukte lånemidler 20 102 7

Lånegjeldens gjennomsnittlige gjenværende løpetid 23,0 år 23,5 år

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 358 860 2,67 %

Langsiktig gjeld med flytende rente : 659 696 2,32 %
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Langsiktig gjeld med fast rente 
 
   

 

Avtaler om rentebinding er gjort i henhold til pkt. 7.5 i finansreglementet. 

Lån nr. Volum Siste forfall

Rente-

binding til Betaler

1 83 125 mar. 21 des. 20 2,69%

2 1 736 433 jan. 24 nov. 20 3,80%

3 209 530 jul. 24 nov. 20 3,80%

4 1 066 604 jan. 25 nov. 20 3,80%

5 136 760 jan. 26 jun. 25 2,38%

6 1 278 175 jul. 30 nov. 20 3,70%

7 746 040 mar. 22 jul. 20 1,641%

8 1 178 460 sep. 23 sep. 23 3,059%

9 6 637 818 jan. 35 jun. 25 2,379%

10 3 099 671 apr. 35 jul. 20 3,900%

11 5 187 808 jun. 36 okt. 21 3,060%

12 3 604 853 mar. 37 jan. 23 2,473%

13 189 339 feb. 37 jun. 25 2,376%

14 5 393 929 jun. 37 jul. 23 2,570%

15 5 111 106 jun. 31 jan. 27 2,302%

16 5 694 442 mai. 32 jun. 25 2,382%

17 3 749 999 jun. 33 jan. 27 2,302%

18 3 555 552 jul. 35 jan. 28 2,435%

19 4 777 172 jan. 43 jan. 28 2,435%

20 4 749 998 mai. 48 jun. 28 2,598%

21 950 400 des. 21 des. 20 3,693%

22 21 773 980 sep. 27 sep. 24 2,970%

23 29 653 840 nov. 40 mai. 27 2,600%

24 75 000 000 jan. 49 jan. 29 2,680%

25 60 000 000 sep. 49 sep. 29 2,250%

26 15 541 153 aug. 37 feb. 22 3,580%

27 14 260 000 jun. 35 jun. 26 2,450%

28 9 833 000 jun. 36 jun. 24 3,700%

29 73 660 714 jun. 47 jun. 28 2,652%
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Note 7 Avdrag på lån  

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne minste 

tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel:   

Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 

2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav 

til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.  

 

 

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av 

kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes 

til avdragsfond (bundet investeringsfond). 

 

 
Avdragsfondet nedreguleres over tid gjennom innfrielser av lån.  Ingen lån ble innfridd i 2019.    

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 24 888        24 004        

Mottatte avdrag fra kommunale foretak -1 549        -1 473        

Netto utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 23 339        22 532        

Beregnet minimumsavdrag -20 501       -19 357       

Avvik 2 838         3 174         

2019 2018

Mottatte avdrag på startlån 2 128 1 959

Mottatte innfrielser på startlån 4 039 2 129

Sum mottatte avdrag og innfrielser på startlån 6 167 4 088

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet -2 812 -2 877

Utgiftsførte innfrielser i investeringsregnskapet 0 -6 697

Sum utgiftsførte avdrag og innfrielser i investeringsregnskapet -2 812 -9 574

Avsetning til/bruk av avdragsfond 3 355 -5 486

Saldo avdragsfond 31.12. 7 953 4 597
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Note 8 Kommunens garantiansvar 

 

 

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i 

kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. 

(*) I tillegg til hovedstol dekker garantien eventuelle renter og omkostninger for inntil 10 % av 
hovedstol til enhver tid.   
  

Utløper

Gitt overfor - navn 2019 2018 dato

Sørlandsbadet IKS 42 500 31 227 12 306 nov.37

Lyngdal Idrettslag (*) 13 000 9 868 10 454 jun.34

Lyngdal Idrettslag (*) 900 900 0 nov.39

Lyngdal kirkelige fellesråd (*) 12 000 10 400 10 800 des.45

Brannvesenet Sør IKS 1 521 1 041 978 -

Sum garantiansvar 69 921 53 436 34 538

Beløp pr 31.12Garanti-

ramme
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Note 9 Avsetning og bruk av fond 

 

 

 

Beholdning 

01.01 Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.12

Disposisjonsfond 58 584 0 16 271 0 42 314

Bundne driftsfond 40 718 5 341 10 475 4 000 31 584

Ubundne investeringsfond 31 920 0 1 617 30 303

Bundne investeringsfond 19 012 14 385 0 33 398

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 150 235 19 726 26 746 5 617 137 599

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet

Beholdning 

01.01 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12

Disposisjonsfond

Regnskapsskjema 1A

Disposisjonsfond 57 083 0 16 271 40 812

Regnskapsskjema 1B 

Administrasjon og fellesenheter 389 0 0 389

Skoler 0 0 0 0

Barnehager 0 0 0 0

Helse og omsorg 50 0 0 50

Tekniske tjenester og plankontor 1 063 0 0 1 063

Sum disposisjonsfond regnskapssk jema 1B 1 501 0 0 1 501

Bundne driftsfond

Regnskapsskjema 1A

Bundne driftsfond 12 368 2 408 4 703 10 073

Regnskapsskjema 1B

Administrasjon og fellesenheter 5 388 201 848 4 741

Skoler 1 234 150 17 1 367

Barnehager 5 398 1 369 1 679 5 088

Helse og omsorg 8 011 0 3 227 4 784

Tekniske tjenester og plankontor 2 037 5 0 2 042

Lister Pedagogiske senter, Nullvisjonen mv 6 281 1 209 0 7 489

Sum bundne driftsfond regnskapssk jema 1B 28 350 2 933 5 772 25 511

Bruk av bundne driftsfond i

investeringsregnskapet

Lyngdal havn 4 000

Sum bruk av bundne driftsfond i inv.regnskapet 0 4 000 0

Bruk av/avsetning til fond i investeringsregnskapet

Beholdning 

01.01 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12

Ubundne investeringsfond

Kapitalfond (salgsinntekter fast eiendom) 16 185 0 1 617 14 567

Kapitalfond Agder Energi 15 581 0 0 15 581

Øvrige ubundne investeringsfond 155 0 0 155

Sum 31 920 0 1 617 30 303

Bundne investeringsfond

Øremerka statstilskudd 11 656 10 974 0 22 630

Avdragsfond startlån 4 597 3 355 0 7 953

Tilfluktsromsplasser 1 587 40 0 1 627

Vannfond 622 16 0 638

Øvrige bundne investeringsfond 549 0 0 549

Sum 19 012 14 385 0 33 397

258



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 77 – 

Note 10 Endringer i regnskapsprinsipp 

 

Konto for endring av regnskapsprinsipp 
 
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 
regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke 
dekkes inn. 

 

  

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12.2019 31.12.2018

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 372 372

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0

Sum 372 372
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Note 11 Kapitalkonto 

 

 

 

  

Saldo 01.01 324 332

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg 400 883

Oppskrivning fast eiendom/anlegg 2 005

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg 0

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Kjøp av aksjer og andeler 0

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler 0

Utlån - sosiale utlån 0

Utlån - andre utlån 10 062

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 1 617

Avdrag på eksterne lån 27 700

Økning pensjonsmidler - KLP 25 374

Økning pensjonsmidler - SPK 11 727

Reduksjon pensjonsforpliktelser 0

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg 2 005

Avskriving av fast eiendom og anlegg 25 546

Nedskrivning av fast eiendom og anlegg 1 163

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 0

Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Avgang aksjer og andeler 0

Nedskrivning av aksjer og andeler 0

Avdrag på utlån - sosiale lån 0

Avdrag på utlån - andre lån 7 716

Avskrivning utlån 212

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0

Bruk av midler fra eksterne lån 349 802

Reduksjon pensjonsmidler - SPK 0

Økning pensjonsforpliktelser 39 220

Urealisert kurstap utenlandslån 0

Saldo 31.12 378 035
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Note 12 Investeringsprosjekter 

 

 

 
Alle beløp er inkl. MVA.   
 

  

Prosjekt

Vedtatt 

kostnads-

ramme

Regnskaps-

ført 

tidligere år

Regnskaps-

ført i år 

Årets 

budsjett

Sum 

regnskaps-

ført

Gjenstår av 

kostnads-

ramme

Kommunale

boliger Kvavik 13 888 6 310 7 178 9 888 13 489 399

Nytt helsehus 545 736 180 056 331 605 326 658 511 661 34 074

559 623 186 366 338 784 336 545 525 150 34 473
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Note 13 Selvkostområder 

 

 

 
1) Årets dekningsgrad før ev. avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 
2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige 

driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års 
periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for 
inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha 
fremførbart underskudd. 

 

 

 

Resultat 2019 Balansen 2019

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 12 468 13 362 -895 93,3 % 100,0 % -513 97,1 %

Slamtømming 1 106 735 371 150,5 % 100,0 % 294 110,5 %

Vannforsyning 9 770 9 681 89 100,9 % 100,0 % 0 100,9 %

Avløp og rensing 9 151 8 070 1 082 113,4 % 100,0 % 137 111,7 %

Feiing 1 187 1 209 -22 98,2 % 100,0 % 0 98,2 %

Kart og oppmåling 2 031 2 044 -13 99,3 % 100,0 % 0 99,3 %

Byggesaksbehandling 3 830 3 891 -61 98,4 % 100,0 % -56 99,9 %

Reguleringsplanbehandling 661 809 -147 81,8 % 100,0 % 0 81,8 %

Resultat 2018 Balansen 2018

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 11 406 11 903 -497 95,8 % 100,0 % -479 99,9 %

Slamtømming 1 015 1 095 -80 92,7 % 100,0 % -1 92,8 %

Vannforsyning 8 339 9 163 -824 91,0 % 100,0 % 0 91,0 %

Avløp og rensing 8 654 8 147 507 106,2 % 100,0 % 0 106,2 %

Feiing 1 136 1 164 -28 97,6 % 100,0 % 0 97,6 %

Kart og oppmåling 1 691 1 598 93 105,8 % 100,0 % 0 105,8 %

Byggesaksbehandling 3 052 3 975 -923 76,8 % 100,0 % -906 99,6 %

Reguleringsplanbehandling 755 779 -24 96,9 % 100,0 % 0 96,9 %

262



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 81 – 

 

 

 

Note 14 Fordringer og gjeld til kommunale og interkommunale foretak 

 

 

 
  

Saldo selvkostfond pr: 31.12.2019 31.12.2018 Endring

Renovasjon 0 513 -513

Slamtømming 294 0 294

Vannforsyning 0 0 0

Avløp og rensing 137 0 137

Feiing 0 0 0

Kart og oppmåling 0 0 0

Byggesaksbehandling 192 249 -56

Reguleringsplanbehandling 0 0 0

Fremførbart underskudd:

Renovasjon 380 0 380

Slamtømming 0 79 -79

Vannforsyning 1 232 1 292 -60

Avløp og rensing 0 935 -935

Feiing 97 73 24

Kart og oppmåling 1 254 1 213 41

Byggesaksbehandling 0 0 0

Reguleringsplanbehandling 3 976 3 741 235

31.12. 2019 31.12. 2018

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 113 423 118 2 160

Sørlandsbadet IKS 0 0 64 0

Sum kortsiktige poster 113 423 182 2 160

Langsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 21 053 0 21 659 0

Sørlandsbadet IKS 0 0 0 0

Sum langsiktige poster 21 053 0 21 659 0
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Note 15 Kommunereformen 
 
15.juni 2017 vedtok begge kommunestyrene i Audnedal og Lyngdal sammenslåing til ny kommune 
med navnet «Lyngdal». Året 2019 er preget av at arbeidet med sammenslåingsprosessen. Dette 
innebærer at for årene 2018-2019 har fokuset vært på opprettholde en god drift i Lyngdal 
kommune, mens utviklingsarbeidet er konsentrert om byggingen av ny kommune.  

 
Som følge av vedtaket om sammenslåing med Audnedal har Lyngdal kommune fått ekstra midler 
gjennom rammetilskuddet. For 2019 fikk vi kr 4,2 mill. i overgangsordning for kommuner som slår 
seg sammen og kr 3,2 mill. i regionsentertilskudd. 
Det er opprettet en politisk fellesnemnd med politikere fra begge kommuner som har ansvaret for 
samordning og etablering av ny kommune. Det overordnede målet for Fellesnemnda er å 
forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Forholdet 
mellom fellesnemnda og kommunestyrene i begge kommuner er presisert i Intensjonsavtalen: 

 
 Kommunene har i perioden fram til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål 

som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i Fellesnemnda. 

 
 Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære 

utvalg. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller 
arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen av 
økonomiplan med årsbudsjetter. Det utarbeides et felles styringsdokument for økonomi- 
og investeringer i interimperioden. Styringsdokumentet behandles i Fellesnemnda. Det 
er likevel formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 
Lyngdal kommune opphørte som egen kommune 31.12.2019. 
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Note 16 Strykninger og korrigeringer 
 

Strykninger i driftsregnskapet 

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet er 

følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9. 

 

 

Note 17 Regnskapsmessig merforbruk 

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I 

særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra 

fylkesmannen over inntil 10 år. 

 

 

Note 18 Fordringer og gjeld til kommuner og kommunale foretak som skal slås sammen 

 

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 16 563        

Redusert overføringer til investeringsregnskapet -             

Redusert avsetning til disposisjonsfond 7 200         

Redusert dekning av tidligere års merforbruk -             

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger 9 363         

Regnskapsår 31.12.2019 01.01.2019

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 9 363 0

9 363 0

31.12. 2019

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 113 423

Audnedal kommune 1 433 0

Sum kortsiktige poster 1 546 423

Langsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 21 053 0

Audnedal kommune 0 0

Sum langsiktige poster 21 053 0
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Note 19 Hendelser etter balansedag 

Vesentlige andre forhold etter regnskapsavslutningen 

Korona 

I mars ble landet og kommunen rammet av Korona virus. Dette vil påvirke økonomien til kommunen i 

stor grad. Det er signalisert fra sentralt hold at staten vil dekke de ekstra kostnader som kommunen 

påføres. Det er likevel usikkert om realiteten blir slik. Full dekning av alle utgifter i denne forbindelse 

kan derfor være noe usikkert. Det er på nåværende tidspunkt ikke oversikt over Korona regnskapet og 

de konsekvenser det vil få for kommunen.  

Tvistesak med Bergesletta utvikling AS 

I forbindelse med bygging av lyngdal helsehus kjøpte Lyngdal kommune tomt av Bergesletta utvikling 

AS. Grunnforholdene på tomta gjør at bygget må fundamenteres med peler. Dersom kostnadene til 

peling er mindre enn 12 millioner kroner er det avtalt at selger skal få tilbake beløpet på kostnaden 

under 12 mill. Det er uenighet mellom Bergesletta utvikling AS og kommunen om de |reelle 

kostnadene til peling. Selger har stevnet kommunen for retten og saken blir behandlet i Lister Tingrett 

i slutten av mai.   

 

NOTE 20 Sørlandsbadet IKS 

Sørlandsbadet 

Skatt Sør gjennomførte høsten 2018 en kontroll av avgiftsbehandlingen av Sørlandsbadet i perioden 

2013-2018. I brevet av 24.4.19 vedtok skattekontoret å øke utgående avgift med kr 470 499,- samt å 

tilbakeføre kompensert merverdiavgift med til sammen kr 9 551 990,-. 

Lyngdal kommunestyre gjorde 12.12.19 vedtak om å dekke kravet om tilbakeføring av kompensert 

merverdiavgift. Sørlandsbadet har påklaget vedtaket til skatteklagenemda, men det er foreløpig ikke 

kjent når klagen vil bli behandlet.   
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11. Revisors beretning  
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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 27. mai 2020 
 
SAK 08/20 ÅRSREGNSKAP LYNGDAL KOMMUNE 2019 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalget. Revisor orienterte om utført revisjonsarbeid og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak knyttet til nummerert brev nr. 1: 
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi utvalget en skriftlig tilbakemelding om 
planlagt oppfølging av de forholdene som er påpekt i nummerert brev nr. 1 fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. Frist for tilbakemelding settes til 15.juni. 
 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren innen 15. september gir en skriftlig tilbakemelding 
til kontrollutvalget om gjennomført oppfølging av de påpekte forhold.  
 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lyngdal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektøren, samt revisjonsberetning og 
nummerert brev nr. 1 fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Når det gjelder uttalelse om budsjett har revisor tatt følgende forbehold i sin 
revisjonsberetning:  
Regnskapsskjema 1B viser vesentlige budsjettavvik på «Helse og omsorg». Denne sektoren 
hadde i 2019 et merforbruk på ca. kr. 25,2 mill. i forhold til regulert budsjett. 
 
Revisor har et tillegg avgitt nummerert brev nr. 1 der følgende forhold i forbindelse med 
årsoppgjøret kommenteres: 

 Forbehold i revisjonsberetning og årets merforbruk 
 Selvkost havn og havnelovens krav om sikring av havnekapitalen 
 Prosjektregnskap/attestasjoner 
 Fylkeskommunale veiprosjekt med tilhørende avgiftsbehandling 

 
Kontrollutvalget vil følge opp de påpekte forholdene og i neste omgang rapportere tilbake til 
kommunestyret. For øvrig er det sentralt for kontrollutvalget at kommunestyret gjøres kjent 
med de forhold som revisor påpeker, slik at kommunestyret selv har det nødvendige grunnlag 
for å behandle saken og for å iverksette nødvendige tiltak.  
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet for øvrig, med tilhørende 
spesifikasjoner og noter, samt kommunedirektørens årsberetning, tilfredsstiller de formelle 
krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 19. mai 
2020 og nummerert brev nr. 1 datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til 
Lyngdal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsrapport 2019 
Årsmelding 2019 
Revisjonsberetning, datert 19.05.20 
Nummerert brev nr. 1, datert 20.05.20 
 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet for Lyngdal kommune for 2019 viser kr. 548 590 299 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 9 362 992.  
 
I revisjonsberetningen fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS konkluderer revisor 
som følger når det gjelder revisjonen av årsregnskapet: 
 
Vi har revidert Lyngdal kommunes årsregnskap som viser kr. 548 590 299 til fordeling drift 
og et regnskapsmessig merforbruk på kr. 9 362 992. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir i det alt vesentligste en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal 
kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Utover å konkludere på årsregnskapet, skal revisor også uttale seg om følgende lovmessige 
krav: Budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon. 
 
Når det gjelder uttalelse om budsjett har revisor tatt følgende forbehold: 
Regnskapsskjema 1B viser vesentlige budsjettavvik på «Helse og omsorg». Denne sektoren 
hadde i 2019 et merforbruk på ca. kr. 25,2 mill. i forhold til regulert budsjett. 
 
For de øvrige forhold har revisor avgitt standard uttalelse.  
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Revisor har et tillegg avgitt nummerert brev nr. 1 der følgende forhold i forbindelse med 
årsoppgjøret kommenteres: 

 Forbehold i revisjonsberetning og årets merforbruk 
 Selvkost havn og havnelovens krav om sikring av havnekapitalen 
 Prosjektregnskap/attestasjoner 
 Fylkeskommunale veiprosjekt med tilhørende avgiftsbehandling 

 
Det vises til vedlagte brev for nærmere informasjon om disse forholdene. Noen av disse har 
også vært kommentert av revisor tidligere år. 
Revisor vil i møtet også orientere kontrollutvalget om innholdet i revisjonsberetningen og i 
det nummererte brevet.  
Administrasjonen vil være til stede i kontrollutvalgets møte for å presentere årsregnskap og 
årsberetning, samt svare på spørsmål fra utvalget.  
 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Kommunedirektør og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Kommunedirektør utarbeider årsberetning 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
 
Vurderinger: 
Dette er det siste årsregnskapet for «gamle» Lyngdal kommune.  
 
Revisor opplyser at det underveis ved regnskapsavslutningen og årsoppgjørsrevisjonen har 
vært god kontakt mellom revisjonen og ledelsen for nødvendige avklaringer. Det opplyses 
også om at det har vært utfordrende at regnskapet ble sent avlagt, og at flere avklaringer og 
korrigeringer ble foretatt sent i regnskapsprosessen. Endelig signert regnskap og årsberetning 
ble mottatt 19. mai 2020.  
 
Når revisor tar forbehold i sin revisjonsberetning, er det et alvorlig signal fra revisor. Et 
forbehold er det nest mest alvorlige virkemiddel revisor har. Det mest alvorlige virkemiddel 
revisor har, er å ikke kunne anbefale regnskapet godkjent. Kontrollutvalget kan ikke annet enn 
å se alvorlig på en revisjonsberetning med forbehold. Det er viktig at kommunestyret er klar 
over forbeholdet i revisors beretning og grunnlaget for forbeholdet. 
 
I det nummererte brevet har revisor kommentert dette og andre viktige forhold. 
 
Det anbefales at kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren 
angående de forholdene som er tatt opp. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lyngdal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektøren, samt revisjonsberetning og nummerert 
brev nr. 1 fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Når det gjelder uttalelse om budsjett har revisor tatt følgende forbehold i sin 
revisjonsberetning:  
Regnskapsskjema 1B viser vesentlige budsjettavvik på «Helse og omsorg». Denne sektoren 
hadde i 2019 et merforbruk på ca. kr. 25,2 mill. i forhold til regulert budsjett. 
 
Revisor har et tillegg avgitt nummerert brev nr. 1 der følgende forhold i forbindelse med 
årsoppgjøret kommenteres: 

 Forbehold i revisjonsberetning og årets merforbruk 
 Selvkost havn og havnelovens krav om sikring av havnekapitalen 
 Prosjektregnskap/attestasjoner 
 Fylkeskommunale veiprosjekt med tilhørende avgiftsbehandling 

 
Kontrollutvalget vil følge opp de påpekte forholdene og i neste omgang rapportere tilbake til 
kommunestyret. For øvrig er det sentralt for kontrollutvalget at kommunestyret gjøres kjent 
med de forhold som revisor påpeker, slik at kommunestyret selv har det nødvendige grunnlag 
for å behandle saken og for å iverksette nødvendige tiltak.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet for øvrig, med tilhørende 
spesifikasjoner og noter, samt kommunedirektørens årsberetning, tilfredsstiller de formelle 
krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 19. mai 
2020 og nummerert brev nr. 1 datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til 
Lyngdal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær  
 
      
Utskrift sendt elektronisk til: Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor  
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 Arkivreferanse: 2020/4779-2 
 Arkivkode: 000 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 10.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 59/2020 

   

 

Søknad om lån - Sørlandsbadet AS 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Sørlandsbadet AS gis et rentefritt lån på kr 6 mill. Lånet nedbetales over seks år og det skal betales avdrag 
hvert år. Første avdrag er 01.08.2021. Det kan avtales en fleksibel tilbakebetaling i forhold til årlige beløp 
der beløpene i 2021 og 2022 kan være mindre. 
 
Utlånet finansieres med bruk av kapitalfond. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Viser til vedlagte søknad av 9.juni 2020.  
 
Sørlandsbadet AS er driftsselskapet for Sørlandsbadet. Sørlandsbadet AS er eid av privatpersoner og 
bedrifter. Sørlandsbadet AS leier anlegget av Sørlandsbadet IKS som Lyngdal kommune eier 51 % av. 
Kommunen har forpliktelser i forhold til å sørge for at driften av badet kan opprettholdes. 
 
Korona-pandemien har ført til at Sørlandsbadet måtte stenge i mars, og først gjenåpner i månedsskiftet 
juni/juli. Inntektene vil være kraftig redusert ut året, da Sørlandbadet må rette seg etter strenge 
restriksjoner i forhold til antall besøkende og krav til bemanning som må til for å sikre gode rutiner i 
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forhold til smittevern. Sørlandsbadet AS har pådradd seg et underskudd for mars til juni. 
Kompensasjonsordningen har ikke dekket tapet. Det er beregnet at Sørlandsbadet AS vil gå med 
underskudd også for månedene august til desember som følge av smittevernbegrensningene.  
Sørlandsbadet AS vil derfor gå med underskudd i 2020, og sannsynligvis tape store deler av 
egenkapitalen. 
 
Som søker skriver i søknaden så skulle frigitt kapital fra salg av aksjene i IKS’et gå til investeringer i Anne-
Cath. Vestlys Forundringspark. Dette er ikke lenger mulig på grunn av den økonomiske situasjonen som 
Sørlandsbadet AS er i. 
 
Ledelsen ved Sørlandsbadet ønsker primært et rentefritt lån og en fleksibel tilbakebetaling slik at de kan 
klare å betjene lånet. 
 
Kommunen har fulgt situasjonen for Sørlandsbadet AS tett og blir orientert om situasjonen jevnlig.  
 
 
Vurdering: 
 
Søker viser til undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt som dokumenterer betydelige 
ringvirkninger for regionen av Anne-Cath. Vestlys forundringspark. Parken vil sannsynligvis føre til økte 
besøkstall i Sørlandsbadet, og det er mulig å effektivisere driften til Sørlandsbadet gjennom et samarbeid 
med parken.  
 
Hvor vellykket etableringen og driften av Barnas Anne-Cath. Vestly-museum blir, er også avhengig av at 
parken realiseres. Det er en attraktiv park som er planlagt, og den vil trekke flere til museet.  
 
Øvrige investorer i parken er også avhengig av at Sørlandsbadet AS bidrar med sin avtalte andel slik at 
parken kan realiseres på det nivå som er planlagt. 
 
Kommunen har forpliktelser gjennom IKS’et i forhold til driften av badelandet. For kommunen er det også 
viktig at Anne-Cath.Vestlys Forundringpark blir realisert. 
 
Det foreslås derfor at kommunestyret innvilger Sørlandsbadet AS et lån på kr 6 mill for å sikre 
Sørlandsbadet AS sin investering i Anne-Cath. Vestlys Forundringspark. Forundringsparken vil også være 
viktig for å sikre et framtidig overskudd ved Sørlandsbadet AS. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det det gis et rentefritt lån fra kommunens kapitalfond. Vi har i dag ikke 
en eksakt oversikt over kapitalfondene i ny kommune før regnskapene til de to gamle kommunene er 
vedtatt. Det vil være tilstrekkelige midler. 
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Konklusjon: 
 
Sørlandsbadet AS vil ha så store utfordringer med driften i 2020 og 2021 at kommunedirektøren 
anbefaler at det gis et rentefritt lån på kr 6 mill. Lånet gis med en nedbetalingstid på seks år. 
 
Utlånet finansieres med kapitalfond. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Søknad om lån - Sørlandsbadet AS 
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Sørlandsbadet 

Agnefestveien 200 

4580 Lyngdal 

 

Dato: 9. juni 2020 

 

Lyngdal Kommune 

 

Søknad om lån 6 millioner 

I 2019 endret Sørlandsbadet IKS og Sørlandsbadet AS sin drift ved at AS’et solgte sine eierandeler til 

IKS’et. Dette utgjorde ca 12% av selve Sørlandsbadet bygget. Resultatet ble at driften ble mer 

rasjonell både ut fra et administrativt og økonomisk syn. Et vesentlig moment var at forvaltningen av 

Sørlandsbadet skulle ikke endres. Samtidig ble det frigitt kapital som Sørlandsbadet AS skulle benytte 

til å investere i Anne-Cath. Vestly Forundringspark.  

 

Motivet for investeringen var å opprettholde og utvikle attraksjonskraften for Sørlandsbadet i et 

lengre perspektiv. Transportøkonomisk Institutt utførte en ringvirkningsanalyse i 2013/ 2014 som gav 

et positivt bilde på økt effekt og ikke minst økte ringvirkninger i regionen ved en slik investering.  

 

Korona situasjonen har gitt utfordringer i driften. Sørlandsbadet permitterte umiddelbart sitt 

personell, tappet ned vannet, reduserte energiforbruket og fikk kostnadene ned på et minimum. Vi 

har fått noe økonomisk støtte gjennom kompensasjonsordningen. Men totalt sett har det tært på 

kapital som var tiltenkt å investere i Anne-Cath. Vestly Forundringspark. Skal vi sikre fremdrift til 

Forundringsparken og realisering av åpning i 2021 så søker Sørlandsbadet AS om et kommunalt lån 

på kr 6 millioner. Realisering av Forundringsparken er ikke bare viktig for Sørlandsbadet. 

Transportøkonomisk Institutt sin rapport og analyse viser til betydelige økte ringvirkninger i hele 

regionen. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Gaute Ubostad    Atle Homme 

Sørlandsbadet AS    Sørlandsbadet AS  

Styreleder     Daglig leder  
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 Arkivreferanse: 2020/4620-6 
 Arkivkode: 252 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 60/2020 

   

 

Søknad fra Lyngdal Markedsforening om rentefritt lån 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal Markedsforening får innvilget søknaden om rentefritt lån på kr 600.000. Lånet nedbetales i seks 
årlige avdrag på kr 100.000. Første forfall på kr 100.000 er 01.07.2021. Lånet finansieres med midler fra 
næringsfondet, og næringsfondet styrkes tilsvarende ved innbetaling av avdrag. 
 
Som betingelse for lånet stilles det krav om at lånet innfris dersom Lyngdal Markedsforening selger sine 
aksjer i Sørlandsbadet AS. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Lyngdal Markedsforening har levert inn søknad den 03.06.20 om rentefritt lån fra Lyngdal kommunes 
næringsfond på kr 600.000, se vedlegg.  
 
Lyngdal Markedsforening skylder Lyngdal Dyrskue ca kr 600.000. Bak Lyngdal Dyrskue står ungdomslaget 
Lyngdølen, Lyngdal Røde Kors, Lyngdal Skytterlag og Lyngdal IL – Håndball. Lyngdal Markedsforening er 
en serviceorganisasjon som skal markedsføre Lyngdal som et handels- og servicesenter. Foreningen eies 
og drives for de bedrifter som til enhver tid er medlemmer. Det er ca 125 medlemsbedrifter i dag. 
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Søknadsfristen til næringsfondet er 15.juni. Ordfører ønsker likevel saken på sakslista til 
formannskapsmøtet 04.06.20. Det står i de vedtatte retningslinjene at det i særskilte tilfeller kan 
gjennomføres hastebehandling av søknader. 
 
 
Vurdering: 
 
Lyngdal Markedsforening er i en situasjon der de ikke har lykkes med låneopptak. Lyngdal 
Markedsforening har ingen verdier utover 21% av aksjene i Sørlandsbadet som de eier. Disse er bokført til 
kr 800.000. Lyngdal Markedsforening er en viktig forening som favner store deler av næringslivet i 
Lyngdal. Næringslivet har en vanskelig situasjon med perioden med nedstenging av samfunnet som vi har 
vært gjennom, og den fasen vi er i nå med gradvis gjenåpning. Den økonomiske nedgangsperioden kan 
strekke seg ut i tid. Det er derfor en periode der belastningen med å skulle tilbakebetale utestående til 
Lyngdal Dyrskue er ekstra stor for næringslivet. 
 
Hensikten med næringsfondet er å styrke næringslivet i Lyngdal og bidra til vekst og videreutvikling. Det 
står i retningslinjene at tilskudd ikke kan gis til sanering av gjeld. LMF søker ikke om et tilskudd, men om 
et rentefritt lån, og midlene skal tilbakebetales til fondet. Det vurderes slik at søknaden er innenfor 
retningslinjene til fondet. 
 
Det er viktig for Lyngdalssamfunnet at utestående til Lyngdal Dyrskue blir gjort opp. Store frivillige 
organisasjoner står bak dyrskuet, og midlene bør tilbakeføres disse organisasjonene snarest. Ved å gi 
Lyngdal Markedsforening et rentefritt låne på kr 600.000 over 6 år, vil tapte renteinntekter utgjøre kr 
6.000- 7.000 første 12 måneder og reduseres etter som lånet nedbetales dersom rentenivået er 
noenlunde stabilt. Dette utgjør en lav årlig kostnad for fondet. Fordelen for næringslivet og frivillige 
foreninger ved å bistå Lyngdal Markedsforening med å ordne opp i utestående krav overfor Dyrskuen 
vurderes som større. 
 
Medlemsbedriftene er ansvarlig for å dekke det utestående til Lyngdal Markedsforening, og dermed også 
ansvarlige for lånet de tar opp for å dekke dette. Det kan være mulig å få sikkerhet for lånet i aksjene. 
Lyngdal Markedsforening ønsker å selge aksjene som følge av situasjonen de er i. Det anbefales derfor 
ikke å ta sikkerhet i aksjene, men men kommunedirektøren anbefaler å stille krav om innløsning dersom 
aksjene blir solgt. 
 
 
Konklusjon: 
 
Det anbefales at Lyngdal Markedsforening får innvilget søknaden om rentefritt lån på kr 600.000. Lånet 
nedbetales over seks år. Første forfall på kr 100.000 er 01.07.2021.  
 
Videre anbefales det at det stilles krav om innløsning av lånet dersom aksjene i Sørlandsbadet AS blir 
solgt. 
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Vedlegg: 

1 Tilleggsopplysninger til søknad om lån til Lyngdal Markedsforening 
2 Søknad om lån til Lyngdal Markedsforening 
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Søknad om lån  

 

Vi søker herved om et lån på 600.000, - til å dekke inn Lyngdal 
Markedsforening sin gjeld til Lyngdal Dyrskue. 

Dette med bakgrunn i at LD sin konto har blitt brukt som 
kassakreditt for LMF over flere år, på grunn av dårlig likviditet 
hos LMF. Det er viktig å få ordnet opp i dette for at to av de 
viktigste foreningene i Lyngdal skal bestå. 

Lyngdal Markedsforening er en felles forening for alle butikker i 
hele Lyngdal og vi har 120 medlemmer. Vi jobber med 
markedsføring, aktiviteter, arrangement, renhold, snørydding og 
vedlikehold av miljøgata, samt pynting av sentrum gjennom hele 
året, f.eks. blomster på sommeren. Isbanen holdes vedlike av LMF 
hver vinter. Totalt antall timer LMF bruker på dette vedlikeholdet 
hvert år er 650 timer. 

I tillegg har vi Lyngdalskortet som er et gavekort for hele Lyngdal, 
der vi omsetter for ca. 3,5 mill. per år.  

Det er LMF som er ansvarlig for dette lånet og tilbakebetaling av 
dette.  
Ved salg av LMF sine aksjer i Sørlandsbadet vil lånet bli betalt 
tilbake i sin helhet. 
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Fra: Jan Kristensen[Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no]
Sendt: 03.06.2020 14:13:48
Til: Kristine S Valborgland[kristine.s.valborgland@lyngdal.kommune.no]
Kopi: Kjell Olav Hæåk[Kjell.Olav.Haeak@lyngdal.kommune.no];
Tittel: VS: Søknad om lån til LMF

 
 

Fra: Mette Frøytland <mette@lymf.no> 
Sendt: onsdag 3. juni 2020 14:07
Til: Jan Kristensen <Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no>
Emne: Søknad om lån til LMF
 
Hallo!
 
Lyngdal Markedsforening søker herved om et rentefritt lån på 600.000,- fra næringsfondet i
Lyngdal kommune med en nedbetalingstid på 6 år.
 
Dette på bakgrunn av et utestående beløp som LMF skylder Lyngdal Dyrskue.
For at begge foreningene skal kunne bestå er vi avhengig av dette for fortsatt å utvikle handel i
Lyngdal.
 
Vi håper på positiv tilbakemelding.
 
På vegne av styret i LMF
 
Hilsen
Mette Frøytland
 
Markedssekretær LMF
 
mette@lymf.no
mobil 99640580
www.lyngdalsporten.no
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 Arkivreferanse: 2020/4561-2 
 Arkivkode: 210/&01 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 02.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 61/2020 

   

 

Saksfremlegg 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Kommunerevisjonen Vest, Vest-
Agder IKS, fra 01.01.2020 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Representantskapet i Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS vedtok i møte 28.05.2020 forslag til ny 
selskapsavtale for selskapet. Selskapsavtalen må vedtas av kommunestyrene i alle deltakerkommunene 
før den er gyldig. 
  
Representantskapet vedtok enstemmig følgende: 

Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner godkjenner 
foreliggende forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020. 

 
 
Vurdering: 
Endringer i selskapsavtalen og begrunnelse for disse framgår av revisjonssjefens saksutredning til 
representantskapet. Kommunedirektøren støtter de endringer og vurderinger som framkommer der. 
 

SAKSFRAMLEGG
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2

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til ny selskapsavtale godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 

1 Endring av selskapsavtalen for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS til behandling i 
kommunestyrene i juni 2020 

2 Særutskrift sak 07-20 Endring av selskapsavtalen.pdf 
3 Selskapsavtale for Kommunerevisjonen Vest-vedtatt.pdf 
4 Repr skapets forslag til ny selskapsavtale fra 01 01 20.pdf 
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Fra: Irene Loka[Irene.Loka@komrev-vest.no]
Sendt: 29.05.2020 07:23:08
Til: Felles postmottak (Far);flekkefjord post2;KVI.Post;post@lyngdal.kommune.no;Postmottak Hægebostad kommune;Postmottak Lindesnes kommune;Sirdal Kommune;Info - Åseral
kommune[Felles.postmottak.Far@farsund.kommune.no;post@flekkefjord.kommune.no;kvi_post@kvinesdal.kommune.no;post@lyngdal.kommune.no;post@haegebostad.kommune.no;post@lindesnes.kommune.no;post@Sirdal.kommune.no;Servicekontor.Postmottak@aseral.kommune.no]
Tittel: Endring av selskapsavtalen for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Hei
 
Representantskapet i Kommunerevisjonen Vest, Vest‐Agder IKS vedtok i møte 28.05.2020 forslag til ny selskapsavtale for selskapet. Selskapsavtalen må vedtas av kommunestyrene i alle deltakerkommunene før den er gyldig.
 
Representantskapet vedtok enstemmig følgende:

Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner godkjenner foreliggende forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020.
 
Jeg håper at det er mulig å få behandlet avtalen allerede på første kommunestyremøte i juni. Dette fordi de kommunene som nå er slått sammen til nye kommuner, er under sletting i Foretaksregisteret og dermed fører dette til endringer i selskapets deltakerforhold
som må innmeldes til Foretaksregisteret.
 
Forslag til ny selskapsavtale og representantskapets behandling følger vedlagt.
 
Vennlig hilsen
Irene Loka
revisjonssjef
_________________________ __________
Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord
Irene.Loka@komrev‐vest.no
Tlf. 47 25 47 20
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 

1 
 

         

 

Særutskrift 
 
Endring av selskapsavtalen for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Ager IKS 
 
Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner godkjenner 
foreliggende forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020. 
 
 
Saksutredning: 
 
Vedlegg: 
Særutskrift fra styresak 18/2019. 
Styrets forslag til ny selskapsavtale, vedtatt 11.11.2019. 
Gjeldende selskapsavtale godkjent av kommunene per 10.09.2003. 
Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. 
 
Styret behandlet i møte 11.11.2019 sak om endring av selskapsavtalen for selskapet etter at 
flere av deltakerkommunene ble slått sammen til nye kommuner 01.01.2020. 
Jeg viser til styresaken når det gjelder hvilke paragrafer i selskapsavtalen som foreslås endret. 
 
Styret ga følgende innstilling til representantskapet i saken: 

Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner 
godkjenner foreliggende forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020, med unntak av 
siste setning i § 6 som strykes. 

 
Setningen som styret anbefaler å ta ut er følgende: 
Valg til representantskap omfattes av de samme begrensninger som for kontrollutvalg. 
 
Vedlagte forslag til ny selskapsavtale er revidert i samsvar med styrets vedtak. 
 
Representantskapet foreslås å gjøre følgende  
 

vedtak: 
 
Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner godkjenner 
foreliggende forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Flekkefjord, 28.05.20 
 
Irene Loka 
revisjonssjef 

 Sak nr:        7/2020 
Representantskapet Møtedato: 28.05.2020 
 Saksbeh.: Irene Loka 
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 

1 
 

         

 

Særutskrift 
 
 
Revisjon av selskapsavtalen for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS fra 
01.01.2020 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner 
godkjenner foreliggende forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020, med unntak av 
siste setning i § 6 som strykes. 

 
 
 
Saksutredning: 
 
Vedlegg: 
Forslag til ny selskapsavtale, utkast datert 04.11.2019. 
Gjeldende selskapsavtale, godkjent av kommunene per 10.09.2003. 
Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. 
 
 
Det legges med dette frem forslag til ny selskapsavtale for selskapet for å få denne i samsvar 
med endringer grunnet kommunesammenslåinger, samt at andre forhold i gjeldende 
selskapsavtale bør endres. Det nye forslaget har i minst mulig grad innlemmet bestemmelser 
som er lovfestet i lov om interkommunale selskaper. I tillegg foreslås det å endre navn på 
selskapet, siden Vest-Agder som fylkeskommune opphører fra 01.01.2020 og selskapsnavnet 
inneholder Vest-Agder. 
 
Dagens selskapsnavn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er både langt og tungvint. 
Ofte brukes bare Kommunerevisjonen Vest i tale om selskapet. Nytt forslag til navn er 
KomRev SØR IKS. Et kort og enkelt navn som har i seg at selskapet driver med 
kommunerevisjon og en geografisk tilhørighet. 
 
En endring som er gjort i selskapsavtalen er deltakernes eierandel. Eierandelene til de de 
kommunene som slår seg sammen, er samlet blitt den nye kommunens eierandel. Det vil si at 
Nye Lyngdal kommune får en eierandel på 16,5 % og Nye Lindesnes kommune får en 
eierandel på 30,8 %: 
 
Audnedal kommune 5,3 % 
Lyngdal kommune + 11,2 % 
Nye Lyngdal kommune = 16,5 % 
  
Marnardal kommune 5,9 % 

 Sak nr:        18/2019 
Styret Møtedato: 11.11.2019 
 Saksbeh.: Irene Loka 
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 

2 
 

Mandal kommune + 16,7 % 
Lindesnes kommune +   8,2 % 
Nye Lindesnes kommune = 30,8 % 

 
I § 8 Valgkomité er det foreslått at leder og nestleder av representantskapet er valgkomité til 
styret. Det er i dag ingen bestemmelser i selskapsavtalen om nedsettelse av valgkomité.  
 
I § 9 Styret er det forslått at varamedlemmer til styret velges i rekkefølge. Dette for å få en 
bedre kontinuitet i møtedeltakelsen av varamedlemmer. Nå kan det gå lang tid mellom hver 
gang et varamedlem møter. I gjeldende selskapsavtale er det bestemt personlige 
varamedlemmer. Det er også foreslått å bare ha 4 varamedlemmer. Siden varamedlemmer nå 
foreslås å være i rekkefølge, skal det mye til for at en har bruk for så mange som fem 
varamedlemmer på en gang. Med færre varamedlemmer blir det noe enklere å skaffe aktuelle 
kandidater. 
 
Videre foreslås det en bestemmelse om at valg av styremedlemmer skjer årlig slik at tre 
styremedlemmer velges et år, og to styremedlemmer neste år. Dette for å sikre at ikke alle 
styremedlemmer trer ut av styret samtidig, men at en får en viss kontinuitet.  
 
I § 12 Møtegodtgjørelse er det inntatt en bestemmelse om at representantskapet fastsetter 
representantskapets og styrets godtgjørelse. Det er ingen slik bestemmelse i gjeldende 
selskapsavtale. 
 
I § 16 Uttreden og oppløsning er det tatt inn en bestemmelse om hvilket prinsipp som skal 
gjelde for inndekning av pensjonsforpliktelser ved uttreden og oppløsning av selskapet. 
Det fremgår også i forslag til ny selskapsavtale at den enkelte deltaker ensidig kan si opp sin 
deltakelse, uten at det er angitt noen betingelser i selskapsavtalen knyttet til tidsfrist. Dette ut 
fra vår forståelse av gjeldende IKS-lov § 30 om at bestemmelsen bare gir anledning til å 
fastsette en kortere oppsigelsesfrist enn lovens ettårsfrist og ikke en lengre alminnelig 
oppsigelsestid, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997-98) kap. P s. 108. 
 
I § 17 Voldgift er det tatt inn en bestemmelse om håndtering av tvist om forståelsen av 
selskapsavtalen, om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret 
etter oppløsning. Det er ingen slik bestemmelse i gjeldende selskapsavtale. 
 
I § 18 Øvrige bestemmelser fremgår det at utover bestemmelsene i selskapsavtalen, gjelder 
øvrige bestemmelser i lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter. Her vil det 
fremgå bestemmelser om bl.a. representantskapet og styret som i dag også står i gjeldende 
selskapsavtale. Jeg mener foreslått løsning gir en mer fullstendig oversikt over de 
bestemmelsene som gjelder for selskapet.  
 
Behandling av ny selskapsavtale: 
Endring av selskapsavtalen skal for den enkelte deltaker vedtas av kommunestyret selv, jf. 
IKS-loven § 4. Saken foreslås fremmet for representantskapet. 
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 

3 
 

Jeg tilrår styret å gi slik  
 

innstilling til representantskapet: 
 

Representantskapet anbefaler at kommunestyrene i selskapets deltakerkommuner 
godkjenner foreliggende forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020. 

 
 
 
 
Flekkefjord, 17.08.2018 
 
Irene Loka 
revisjonssjef 
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SELSKAPSAVTALE FOR KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS 
 
 
§  1    SELSKAPETS NAVN 
 
         Selskapets navn er Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 
§  2    SELSKAPSFORM/EIERANDEL 
 

Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Audnedal, Farsund, 
Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal 
og Åseral 
Deltakerkommunenes eierandel i selskapet er beregnet på grunnlag av deltakertilskudd/ 
utgiftsfordeling på budsjettet for 2002 og fordeler seg slik: 
 
Audnedal kommune            :   5,3 % 
Farsund kommune  : 13,2 % 
Flekkefjord kommune               : 12,6 % 
Hægebostad kommune     :   5,2 % 
Kvinesdal kommune            : 10,0 % 
Lindesnes kommune            :   8,2 % 
Lyngdal kommune  : 11,2 % 
Mandal kommune               : 16,7 % 
Marnardal kommune     :   5,9 % 
Sirdal kommune            :   6,7 % 
Åseral kommune            :   5,0 % 
 
Sum:    100 % 
 
Deltakerkommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten ut over ordinært 
driftstilskudd, jf. § 10. 
Selskapet er eget rettssubjekt og skal registreres i Foretaksregisteret. 
 

§  3    FORRETNINGSKONTOR 
 

Selskapet har forretningskontor i  Flekkefjord kommune. 
 

§  4    FORMÅL 
 

Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til 
kommunelovens § 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. 
Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som 
deltakerkommunene er medeiere i. 
Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har 
interesser, i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette. 
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§  5    REPRESENTANTSKAP – VALG, FUNKSJONSTID OG       
          FORRETNINGSORDEN 
 

Alle eierne skal være representert i representantskapet.  
 

Hver kommune skal ha 1 representant, til sammen 11 representanter. Det enkelte 
kommunestyre velger selv sin representant.  Hvert medlem har en stemme 
 
Det velges personlige varamedlemmer.  
 
Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den kommunale 
valgperioden. 
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder.  
 
Daglig leder og en representant for de ansatte har møte og talerett i representantskapet.  
 
Innkalling til representantskapsmøte følger § 8 i lov om interkommunale selskaper. 
Representantskapets saksbehandling følger lovens § 9. 
  
Det føres protokoll fra representantskapets møter. 
Protokollen skal oversendes eierne.  
 

§  6    REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET 
 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
  
Representantskapet behandler og fastsetter regnskap, vedtar budsjett og økonomiplan, 
jf. selskapsavtalens § 11 og 12, herunder bestemmer den nærmere fordeling av 
utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet, jf. avtalens § 10. 
 
Som del av økonomiplan og årsbudsjett vedtar representantskapet bemanningsplan, 
herunder opprettelse av nye stillinger.  
 
Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder. 
 
Valg til representantskap og styre omfattes av de samme begrensninger som for 
kontrollutvalg.  
 

§  7    STYRET – VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN 
 

Styret skal ha 5 medlemmer, med personlige varemedlemmer oppnevnt av 
representantskapet.  
Styremedlemmer og varemedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges.  
Valg av styret, innkalling til styremøter og saksbehandling i styret følger lovens §§ 10 
og 11.  
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Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder 
eller nestleder. Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak. Har styret kun tre 
stemmeberettigede medlemmer kreves enstemmighet for å treffe gyldig vedtak.  
 
Revisjonssjefen har møte, tale- og forslagsrett i styret.  
 
De ansattes representant(er) har møterett i tråd med kommunelovens § 26 og når slik 
rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. 
 
Ordfører og rådmann/administrasjonssjef i deltagerkommunene har møte- og talerett i 
styret.  

 
§  8    STYRETS OPPGAVER 
 

Styret skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapsavtalen, og 
innenfor vedtatte budsjetter. 
 
Styre har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og 
følges, og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 
kostnadseffektivt.  
 
Styret skal sørge for at regnskapsføring og formuesforvaltningen er undergitt  
betryggende kontroll.  
 
Styret fører tilsyn med revisjonssjefen (som administrativ leder), og har 
instruksjonsmyndighet overfor denne (ikke revisjonsfaglig). 
 
Styret foretar tilsetting i ledige stillinger.  
Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger, som følger de samme 
rammer og tidsfrister som gjelder for kommunesektoren.  
 
Styret skal påse at revisjonen har tilfredsstillende arbeidsforhold, herunder kontorplass 
og utstyr.  
 

§  9    SELSKAPETS DAGLIG LEDELSE 
 

Selskapet skal ha en daglig leder, med tittel som revisjonssjef, som tilsettes av styret.  
Revisjonssjefen forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de 
pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp. 
 
Revisjonssjefen er sekretær for styret og representantskapet og har ansvar for at de 
saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet.  
Revisjonssjefen rapporter til styret.  
 
Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår ikke i den daglige 
ledelse, jf. her lovens § 14, 3.ledd. 
 
Revisjonssjefen forestår den daglige personalforvaltning etter styrets nærmere 
retningslinjer.  
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Revisjonssjefen er sekretær for de respektive kontrollutvalg.  
 
Revisjonssjefen kan delegere sin myndighet til andre ansatte.  
 
Revisjonssjefen anviser revisjonsdistriktets utgifter. Utgifter til revisjonssjefen 
personlig eller i saker hvor det foreligger innhabilitet anvises av styrets leder. 
 

§ 10   ØKONOMIPLAN – BUDSJETT  
 

Representantskapet skal en gang i året behandle og vedta økonomiplan, jf. lovens § 20. 
 
Selskapets årsbudsjett vedtas av representantskapet i tråd med § 2, jf. § 5 i ”Forskrift 
om årsbudsjett, årsregnskap og årsbudsjett for interkommunale selskaper” fastsatt 
17/12-99. 
 
Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. oktober før budsjettåret 
for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett.  
 

§ 11   ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 
 

Årsregnskap og årsberetning skal følge § 5 i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 17.12.1999, nevnt i 
selskapsavtalens § 12. 
 

§ 12   REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 
 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 
regnskapsprinsipper.  
 
Det skal inngås avtale med annet revisjonsdistrikt eller fylkesrevisjon om revisjon av 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder sine regnskaper.  
 
Avtalen skal godkjennes av representantskapet.  
 

§ 13   UTVIDELSE AV SELSKAPET 
 

Selskapet kan bare utvides ved beslutning av samtlige eiere gjennom beslutning i de 
respektive kommunestyrer.  
 
Det samme gjelder for sammenslutning med annet selskap. 

 
§ 14   UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 
 

Dersom en enkelt av eierkommunene velger å gå ut av selskapet, må vedtak om dette 
fattes av kommunestyret selv og fremlegges for selskapet senest to år før budsjett 
vedtas av representantskapet for det året vedkommende trer ut.  
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Ved oppløsning fordeler eierkommune selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 
ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel, jf. avtalens § 2. 
For oppløsning gjelder for øvrig lov om interkommunale selskaper §§ 32 flg. 
 

§ 15   GODTGJØRELSER TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 
 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til medlemmer av representantskap og styret, 
herunder styreleder.  
 

§ 16   SELSKAPETS REPRESENTASJON  
 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 
Styret kan beslutte at styremedlem eller daglig leder kan tegne selskapets firma. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde, se 
selskapsavtalens § 9. 
 

§ 17   ENDRING I SELSKAPSAVTALEN 
 

Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom beslutning i de 
respektive kommunestyrer. 
 

§ 18   ANDRE BESTEMMELSER  
 

Såfremt selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes, skal de normalordninger som er 
angitt i Lov om interkommunale selskaper av 29/1-99 m/tilhørende forskrifter legges til 
grunn.  
 
Når det i selskapsavtale vises til ”loven” menes her ”Lov om interkommunale 
selskaper.”                                                                                                

 
 

***************** 
 
Behandlet i styret for Kommunerevisjonen Vest den 1. april 2003, sak 2/03 
Styret gjorde enstemmig slikt 

Vedtak: 
Styret anbefaler eierkommunene å gjøre følgende vedtak: 
1. Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder omdannes  til IKS med virkning fra 

1.7.2003.   
2. Forslag til selskapsavtale godkjennes 

 
Flekkefjord,  1. april 2003 
 
Trygve Nedland 
Revisjonssjef/sekretær  
 
Samtlige eierkommuner har gjort vedtak i samsvar med styrets forslag.  
10. september 2003 
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Selskapsavtale for 

KomRev SØR IKS 

Gjeldende fra 01.01.2020 

Forslag fra representantskapet 28.05.2020 

 

 

§ 1 Selskapet 

Selskapets navn er KomRev SØR IKS. 

KomRev SØR IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper – lov av 29.10.1999 
nr. 06. 

§ 2 Selskapets deltakere 

KomRev SØR IKS har følgende deltakere: 

Kommunenr: Deltaker: 
4206 Farsund kommune 
4207 Flekkefjord kommuner 
4226 Hægebostad kommune 
4227 Kvinesdal kommune 
4205 Lindesnes kommune 
4225 Lyngdal kommune 
4228 Sirdal kommune 
4224 Åseral kommune 

§ 3 Formål og ansvarsområde 

KomRev SØR IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan utføre andre 
revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

Selskapet kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. 

Selskapet har ikke erverv til formål. 

§ 4 Forretningskontor 

Selskapet har forretningskontor i Flekkefjord kommune. 
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§ 5 Selskapets deltakere og innskuddsplikt 

Deltakerne i selskapet har ikke innskuddsplikt.  

Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel med følgende fordeling: 

Kommunenr: Deltaker: Eierandel: 
4206 Farsund kommune 13,2 % 
4207 Flekkefjord kommuner 12,6 % 
4226 Hægebostad kommune 5,2 % 
4227 Kvinesdal kommune 10,0 % 
4205 Lindesnes kommune 30,8 % 
4225 Lyngdal kommune 16,5 % 
4228 Sirdal kommune 6,7 % 
4224 Åseral kommune 5,0 % 

§ 6 Representantskap 

Hver deltakerkommune skal ha 1 representant i representantskapet, til sammen 8 representanter. 
Det enkelte kommunestyre velger selv sin representant. Det velges personlige varamedlemmer.  

Hvert medlem har en stemme.  

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

En representant for de ansatte har møte- og talerett i representantskapet. 

Protokoll fra representantskapets møter skal oversendes selskapets deltakere. 

§ 7 Representantskapets myndighet 

Representantskapet behandler og fastsetter selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre 
saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, herunder 
bestemmer den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet. 

Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. oktober før budsjettåret for 
innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett. 

§ 8 Valgkomité 

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret. 

Valgkomitéen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. Komitéen 
skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens forslag skal følge 
saksdokumentene til representantskapet. 
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§ 9 Styret 

Styret skal ha 5 styremedlemmer, med 4 varamedlemmer valgt i rekkefølge. Styret velges av 
representantskapet. 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. 

Ansattes representant har møterett i tråd med kommuneloven § 13-4 og når slik rett fremgår av 
avtale mellom partene i arbeidslivet. 

Styret skal være representert av begge kjønn i samsvar med reglene i aksjeloven § 20-6.  

Styremedlemmene velges for 2 år, og kan gjenvelges. Ved første gangs valg etter godkjenning av 
denne selskapsavtalen, gis 3 av styremedlemmene en funksjonstid på 3 år. 

Valg til styre omfattes av de samme begrensninger som for kontrollutvalg. 

Revisjonssjefen har møte-, tale- og forslagsrett i styret. 

Ordfører og kommunedirektør/rådmann i deltakerkommunene har møte- og talerett i styret. 

§ 10 Daglig leder 

Selskapet skal ha en daglig leder, med tittel som revisjonssjef. Denne tilsettes av styret. 

§ 11 Regnskapsprinsipp 

Regnskapet avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper. 

§ 12 Møtegodtgjørelse 

Representantskapet fastsetter representantskapets og styrets godtgjørelse. 

§ 13 Selskapets representasjon 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan beslutte at styremedlem eller 
daglig leder kan tegne selskapets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde. 

§ 14 Endring i selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom beslutning i de respektive 
kommunestyrer. 

§ 15 Utvidelse av selskapet 

Selskapet kan bare utvides ved beslutning av samtlige eiere gjennom beslutning i de respektive 
kommunestyrer. 

Det samme gjelder for sammenslutning med annet selskap. 
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§ 16 Uttreden og oppløsning 

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar med reglene 
i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden. 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende prinsipper: 

1. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt, baseres på eierandel i 
selskapet. 

2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet på uttredelsestidspunkt, baseres 
på eierandel i selskapet. 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 
«Overføringsavtalens sikringsordning». 

Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for fordeling av de 
historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i selskapet. 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det sendes 
deltakerne for behandling.  

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig for 
andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel, jf. selskapsavtalen § 5. For øvrig gjelder 
reglene om oppløsning i IKS-loven slik de lyder når forslaget vedtas av representantskapet. 

§ 17 Voldgift 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, skal søkes løst ved forhandling. Dersom forhandlinger 
ikke fører frem, avgjøres tvisten av en voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar 
med voldgiftsloven. 

§ 18 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder Lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. 

 

 

Selskapsavtalen er vedtatt av kommunestyrene på følgende tidspunkt: 

Farsund kommunestyre, den 
 

 Lyngdal kommunestyre, den 

Flekkefjord bystyre, den 
 

 Kvinesdal kommunestyre, den 

Hægebostad kommunestyre, den 
 

 Sirdal kommunestyre, den 

Lindesnes kommunestyre,  
 

 Åseral kommunestyre, den 
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 Arkivreferanse: 2020/4524-2 
 Arkivkode: 150 
 Saksbehandler: Karl-Emil Erlandsen 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 62/2020 

 

Revidert investeringsbudsjett 2020- Overføring av ubrukte midler fra tidligere år 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer for investeringsbudsjettet for 2020 (beløp 
inkl. mva): 
 

Investeringsprosjekt Beløp Kommentar 
Bergsaker/ gjenbruk LBS -25 000 000 Overføres til 2021 
Fjernvarme/ ventilasjon Voksenopplæring -3 750 000 Overføres til 2021 
Omsorgsboliger Byremo -6 250 000 Overføres til 2021 
Utvidelse Lyngdalshallen -5 000 000 Overføres til 2021 
Gang-/sykkelsti Vemestad-Kvås skole + 8 509 000 Endringer i ramme + manglende 

mva budsjettering 
Barnas Anne Cath Vestly musèum + 42 975 000 Ikke budsjettert (ekskl. mva) 
Omsorgsboliger Oftebro -17 500 000 Tas ut av budsjettet 
Ny vei til havn/Svennevig (Hogganstien) -23 000 000 Overføres til 2021 
SUM -29 016 000  

        
  
 

2. Regnskap 2019 «gamle» Lyngdal kommune 

SAKSFRAMLEGG
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Det foreslås å overføre ubrukte midler for 2019 for følgende investeringsprosjekter til 2020 (alle 
beløp inkl. mva) 
Ramme – avløp og rensing 4 560 000 
IKT-tiltak 4 431 000 
Brannalarm kommunale bygg 613 000 
Telefoniløsning 1 300 000 
Nybygg lager Dyrskuplassen 875 000 
Oljeskiller på Dyrskuplassen 274 000 
Områdelekeplasser 400 000 
Opparbeidelse av området Lyng 2 026 000 
Oppgradering Norliveien 207 000 
Utskiftning av gatelys 427 000 

SUM 15 113 000 
 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes 
ved å redusere bevilgningen i 2020 slik (alle beløp inkl. mva): 
Ramme – vann -2 631 000 
Lyngdal helsehus -4 947 000 
SUM -7 578 000 

 
 

3. Regnskap 2019 «gamle» Audnedal kommune  
Innvilgede rentefrie lån til landbruk og næring 7 516 000 

 
4. Finansiering  

Total endring investeringsbudsjett -14 965 000 
Overført fra fond -20 975 000 
Overført fra kommuner -2 000 000 
Overført fra Agder Fylkeskommune -5 000 000 
Mindre mva refusjon 16 364 000 
Mindre bruk av lån enn budsjettert 25 576 000 

 
5. Reglement for investeringsprosjekter endres slik at alle prosjekter over kr 5 mill eks mva 

behandles av investeringsutvalget. 
 

6. Investeringsutvalget får fullmakt til å vedta budsjettreguleringer mellom prosjekter i 
investeringspakken til «gamle» Audnedal. 
 

 
 
 
 
Bakgrunn for saken:  
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Kommunestyret vedtok 12.12.19 investeringsbudsjettet for 2020. Det legges med dette fram et nytt 
revidert investeringsbudsjett. 
Det legges også fram en liste over investeringsprosjekt fra 2019 for «gamle» Lyngdal kommune. Når det 
gjelder «gamle» Audnedal kommune er investeringsprosjektene som skal overføres fra 2019 behandlet i 
regnskapssaken for Audnedal kommune og tas derfor ikke med her.  
 
 
Vurdering: 
Nedenfor følger det en forklaring på de viktigste endringer. 
 
 
Lyngdal helsehus 
Det største prosjektet i investeringsbudsjettet er Lyngdal Helsehus. Prosjektet sluttføres nå i 2020. I 
vedtatt budsjett for 2020 er utgiftene budsjettert med kr. 43.300.000 inkl. mva. I regnskapet for 2019 er 
det brukt kr. 4.947.000 mer enn budsjettert. Det må trekkes fra bevilgningen for 2020.  Det forventes 
utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr 197,8 mill. i 2020. Dette vil bli brukt til en ekstraordinær 
nedbetaling av lån. Dette prosjektet er vedtatt med en total prosjektkostnad der prisstigning kommer i 
tillegg. Det er tidligere ikke budsjettert med prisstigning. Det er fortsatt noen uklarheter i forhold til 
eksakte beløp på kostnadsoverskridelser og prisstigning. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det i 
denne omgang kun korrigeres for det regnskapsmessige merforbruket i 2019, og at prosjektet behandles i 
egen sak når alle forhold er klarlagt.   
 
Gang-/sykkelvei Vemestad-Kvås skole 
Det er i 2020 budsjettert med kr. 15.000.000 inkl. mva. Hele prosjektet er budsjettert med kr. 17.000.000 
inkl. mva i 2019 og 2020. Forståelsen var at det var 17.000.000 +mva, men i budsjettet er det ikke 
registrert slik. 
 
Prosjektets totalkostnad er på 25.000.000 inkl mva. Fra regnskapet 2019 kan det overføres kr. 1.193.000 
inkl. mva.  
 
Finansiering kan da beregnes slik: 

Total prosjektkostnad inkl. mva 25 000 000 
Mva refusjon -5 000 000 
Overført fra regnskapet 2019 -1 193 000 
Bevilget i budsjettet 2020 ekskl mva -12 000 000 
Manglende bevilgning -6 807 000 

 
 
 
Gjenbruk av Lyngdal bo- og servicesenter 
Prosjektet er budsjettert med 25 mill. i 2020 og 15 mill. i 2021 (alle beløp inkl. mva). Prosjektet er fortsatt 
under utredning og det vurderes også muligheten for salg av Lyngdal bo- og servicesenter. Det foreslås 
derfor at bevilget beløp på kr 25 millioner kroner i 2020 foreløpig flyttes til 2021.  
 
Lokaler voksenopplæringen på Rom 
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Lokalene til voksenopplæringen på Rom skal renovere ventilasjon og klargjøres for fjernvarme. Det er 
avsatt kr 3,75 millioner inkl. mva i 2020. I påvente av vurderingen av skolebruksplan og mulig en lokasjon 
for voksenopplæringen, foreslås denne bevilgningen foreløpig utsatt til 2021.  
 
Omsorgsboliger Byremo 
Investeringsbudsjettet har avsatt kr 6,25 mill. inkl. mva i 2020 til nye omsorgsboliger på Byremo. Det 
gjennomføres mange investeringer i 2020 og det er ikke noe akutt behov for boligene. Det foreslås derfor 
å utsette denne bevilgningen til 2021.  
 
Lyngdalshallen 
Tiltak for å utbedre og utvide Lyngdalshallen er i budsjettet satt opp med kr 5 mill. i 2020 og kr 5 mill. i 
2021. Størrelse og omfang på tiltaket vurderes. Prosjektet foreslås foreløpig flyttet til 2021 i sin helhet. 
Størrelse og omfang på prosjektet må vurderes på nytt i budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.   
 
 
Omsorgsboliger Oftebro 
Det er budsjettert med kr. 17,5 mill inkl. mva til prosjektet. Prosjektet sees i sammenheng med gjenbruk 
LBS og behov for investeringer i helse og velferd. Det foreslås at bevilgningen strykes fra 
investeringsbudsjettet. 
 
 
Ny vei til havn/Svennevig (Hogganstien) 
Det er budsjettert med 23 mill i 2020 og 35 mill i 2021 (alle beløp inkl. mva). Prosjektet er ennå ikke ferdig 
utredet og det foreslås at bevilgningen i 2020 på 23 mill foreløpig overføres til 2021. 
 
 
Barnas Anne-Cath. Vestly-museum: 
Det er ikke satt opp noe beløp for dette prosjektet i investeringsbudsjettet for 2020. Oversikt over 
finansiering til prosjektet er slik (summene er ekskl. mva): 
 

Oversikt over finansiering Barnas Anne-Cath. Vestly-museum 
Statsbudsjettet 2018 Kr 10 mill 
Statsbudsjettet 2019 Kr 5 mill 
Lyngdal kommune Kr 15 mill 
Farsund kommune Kr 5 mill 
Kvinesdal kommune  Kr 5 mill 
Gamle Audnedal kommune Kr 2,5 mill 
Vest-Agder Fylkeskommune Kr 5 mill 
SUM Kr 47,5 mill 

 
Det ble i 2019 brukt kr 2.025.000. Det er tatt med budsjettendring i 2020 på andel på «gamle» Audnedal 
med kr 2 500 000 i forbindelse med regnskapet for 2019 for Audnedal kommune.  
 
Budsjettendringer som da må vedtas i budsjettet for 2020: 

Prosjektkostnader ex.mva                    42 975 000  
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Overført fra fond -20 975 000 
Overført fra kommuner - 2 000 000 (Kvinesdals betaler 3 mill i 2019) 
Overført fra Agder Fylkeskommune  -5 000 000 
Bruk av lån -15 000 000 

 
 
Regnskap 2019 «gamle» Lyngdal kommune 
Det foreslås å overføre ubrukte midler for 2019 for følgende investeringsprosjekter til 2020 (alle beløp 
inkl. mva) 

Ramme – avløp og rensing 4 560 000 
IKT-tiltak 4 431 000 
Brannalarm kommunale bygg 613 000 
Telefoniløsning 1 300 000 
Gang-/sykkelsti Vemestad – Kvås skole 1 193 000 
Nybygg lager Dyrskuplassen 875 000 
Oljeskiller på Dyrskuplassen 274 000 
Områdelekeplasser 400 000 
Opparbeidelse av området Lyng 2 026 000 
Oppgradering Norliveien 207 000 
Utskiftning av gatelys 427 000 
SUM 15 306 000 
SUM ekskl mva 12 244 800 

 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes ved å 
redusere bevilgningen i 2020 slik (alle beløp inkl. mva): 

Ramme – vann 2 631 000 
Lyngdal helsehus 4 947 000 
SUM 7 578 000 
SUM ekskl mva 6 062 400 

 
 
Regnskap 2019 «gamle» Audnedal kommune  
Ubrukte midler i 2019 og overforbruk på prosjekter i 2019 som videreføres i 2020 er behandlet i 
regnskapet for Audnedal kommune. Det eneste prosjektet som ikke er tatt med er rentefrie 
investeringslån til landbruk og næring i «gamle» Audnedal. Derfor må det tas med i denne saken. Det er 
innvilget lån på til sammen kr. 9.091.000. Av disse er 1.575.000 utbetalt i 2019. Det gjenstår da kr. 
7.516.000 til utbetaling i 2020. Det må vedtas budsjett for dette i 2020.  
 
 
 
 
Tabellsammendrag oversikt investeringsbudsjett 2020 og 2021 med foreslåtte endringer 
(merket med gult). Alle beløp inkl. mva 
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 Tall i 1 000 2020 2021 Revidert 2020 Revidert 2021 
1. Ramme - vannforsyning 6 250 3 250 3 619 3250 
2. Ramme – avløp og rensing 20 250 23 250 24 810 23 250 
3. IKT - tiltak 2 600 2 600 7 031 2 600 
4. Akersmyr bro  2 000  2 000 
5. Bergsaker/ Gjenbruk LBS 25 000 15 000  40 000 
6. Biler virksomhet teknisk 1 000  1 000  
7. Bringsjordneset bro 7 000  7 000  
8. Fjernvarme/ ventilasjon 

Voksenopplæring 
3 750   3 750 

9. Lyngdal helsehus 43 300  38 353  
10. Ny båt - skjærgårdsparken 1 765  1 765  
11. Ny vei til havn og Svenevik 

(Hogganstien) 
23 000 35 000  23 000 

12. Omsorgsboliger Byremo 6 250   6 250 
13. Oppgradering kulturhuset 485  485  
14. Utskiftning av gatelys 1 000 1 000 1 427 1 000 
15. Varslingsanlegg skole 1 000  1 000  
16. Investeringstilskudd til 

kirkelig fellesråd 
1 400 1 100 1 400 1 100 

17. Egenkapitalinnskudd KLP 2 513 2 563 2513 2 563 
18. Kjøp aksjer Hausvik 

industriområde 
35 000  35 000  

19. Utvidelse Lyngdalshallen 5 000 5 000  10 000 
20. Motocrossbane  1000  1000 
21.  Gang-/sykkelsti Vemestad-

Kvås skole 
15 000  24 193  

22 Omsorgsboliger Oftebro 17 500    
23 Barnas Anne Cath Vestly 

musèum 
  42 975  

24 Diverse prosjekter overført 
fra regnskap 2019 «gamle» 
Lyngdal 

  6 122  

25 Rentefrie lån til landbruk 
og næring i «gamle» 
Audnedal 

  7 516  

      
 
Investeringsreglementet 
Investeringsutvalget behandler alle investeringsprosjekter over kr 5 mill eks mva unntatt 
selvkostprosjekter innen VAR-sektoren. Det er også store prosjekter innen VAR som har politisk 
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interesse. Flere prosjekter henger dessuten sterkt sammen og består av prosjekter inne selvkost/VAR og 
andre investeringsprosjekter. Et eksempel på dette vil være prosjektene på Svennevig/ Hogganstien. 
For å sikre en bred vurdering og god forankring av alle større investeringsprosjekter foreslås det at 
reglement for investeringsprosjekter endres, slik at alle prosjekter over kr 5 mill eks mva behandles av 
investeringsutvalget. 
 
Fullmakt til investeringsutvalget for prosjekter i «gamle» Audnedal 
I forbindelse med kommunesammenslåingen skal Audnedal kommune gjennomføre en 
investeringspakke på kr 117 mill eks mva. En betydelig del av disse investeringene utføres i 2020, og 
sannsynligvis noen prosjekter som avsluttes i 2021. Det foreslås at investeringsutvalget får fullmakt til å 
justere budsjettbeløpene mellom investeringsprosjektene slik at mer- og mindreforbruk på de enkelte 
prosjekter kan sees under ett for investeringspakken på kr 117 mill. Det forutsettes investeringene totalt 
er innen rammen på kr 117 mill eks mva. 
 
 
Konklusjon investeringsbudsjett 2020:  
Det foreslås et revidert investeringsbudsjett der 63 millioner kroner inkl. mva flyttes fra 2020 til 2021. 
Disse erstattes av 15 millioner kroner pluss mva. (Lyngdals andel) til Barnas Anne Cath Vestly museum og 
3.807.000 + mva til gang-/sykkelsti Vemestad – Kvås skole.  Videre foreslås det å stryke bevilgningen på 
17,5 mill inkl. mva til omsorgsboliger Oftebro. 
 
Det overføres ubrukte midler fra prosjekter fra regnskapet 2019 for «gamle» Lyngdal til 2020 og 
prosjekter som har overforbruk i 2019 og som videreføres i 2020 reduseres i 2020 med overforbruket for 
2019. 
 
Det overføres kr. 7.516.000 til å dekke innvilgede rentefrie lån til landbruk og næring i «gamle» Audnedal. 
 
 
Konklusjon investeringsbudsjett 2021:  
Det ble i 2018 bevilget 23 mill. til ny veg til havna. Dette beløpet er foreslått overført foreløpig til 2021.  
Det er i økonomiplanen satt av ytterligere 35 mill. i 2021. Dette gjelder veien videre utover til Svennevik. 
Siden veien til Svennevik er en fylkesvei er det sannsynligvis nødvendig med en forskutteringsavtale med 
fylkeskommunen, for å budsjettere dette i investeringsregnskapet. Refusjon av merverdiavgiften er også 
en utfordring for dette prosjektet fordi ansvaret ligger hos fylkeskommunen. Tilskudd på kr 15 mill. kr fra 
Lister pakken er en del av prosjektet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløpet. I denne omgang 
foreslås det at prosjektet i økonomiplan 2021-2024 flyttes til 2022. Det bør vurderes om kommunen har 
økonomi til å investere i prosjekt som er fylkeskommunens ansvar. Prosjektene som er flyttet fra 2020 på 
totalt 40 millioner kan da inngå i 2021 uten å øke investeringsrammen vesentlig. Investeringsbudsjettet 
og tiltak i økonomiplanen bør få en ny streng vurdering og gjennomgang i forbindelse med budsjett 2021 
og økonomiplan 2021 – 2024. 
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 Arkivreferanse: 2019/57-3 
 Arkivkode: 026/M80/&01 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 09.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 63/2020 

 

Revidert selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020 - Brannvesenet Sør IKS 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune vedtar den reviderte selskapsavtalen gjeldende fra 1.1.2020 for Brannvesenet Sør IKS.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med endring i kommunestruktur blant flere av eierkommunene i Brannvesenet Sør IKS, ble 
selskapsavtalen revidert i 2019 og behandlet i de respektive kommunestyrene. Selskapsavtalen ble 
godkjent av samtlige berørte kommunestyrer.  
I Lyngdal var avtalen til behandling i kommunestyret 21.11.20 og enstemmig vedtatt.  
 
I forbindelse med registrering av ny selskapsavtale og nytt styre har Brannvesenet Sør IKS fått avtalen i 
retur fra Brønnøysundregisteret med merknad om at §§ 4 og 7 ikke er i henhold til lov om 
interkommunale selskaper § 4.  
  
Merknadene fra Brønnøysundregisteret har blitt vurdert av jurist hos Samfunnsbedriftene (tidligere KS-
bedrift), som bekrefter at avtalen må revideres. Det må også påregnes ny behandling i kommune- og 
bystyre i berørte eierkommuner.  
 
Endringene gjelder: 
 
§4 Hovedkontor - mangel  

SAKSFRAMLEGG
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Her er det beskrevet at BvS har sitt hovedkontor i Mandal. Kravet i loven er at kommunen skal være 
angitt.  
  
Ny tekst:  BvS har sitt hovedkontor i Lindesnes kommune.  
  
§7 Innskuddsplikt og eierandel - mangel  
Eierandel fremgår ikke i dette avsnittet.  
  
Ny tekst: Kommunene har med virkning fra 01.01.2020 følgende eierandeler i selskapet:  
Farsund   19.14 %   
Hægebostad     4.19 %  
Kvinesdal   12.24 %   
Lindesnes   41.85 %  
Lyngdal   19.15 %   
Åseral      3.43 %  
  
Hver av eierkommunene går inn i BvS med det utstyr og den bygningsmasse det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i BvS, men dog minimum det utstyr driftskonseptet for 
interkommunalt brannvesen tilsier.   
  
BvS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.  Ut over det har eierkommunene ikke 
plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner. 
 
Vurdering: 
Saken inneholder to mindre justeringer av formalia påpekt av Brønnøysundregisteret, og rokker ikke ved 
avtalens innhold.  
 
Konklusjon: 
Kommunestyret vedtar den reviderte selskapsavtalen.  
 
 
Vedlegg: 

1 Informasjonsbrev fra Brannvesenet Sør 
2 Revidert selskapsavtale 

308



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20/05 
Behandlet av styret   

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 08.06.20 
 

 

 

REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Representantskapet godkjenner revidert selskapsavtale for §§ 4 og 7. 

 

 

 

Trykte vedlegg. 

Revidert selskapsavtale. Revisjon av §§ 4 og 7.  

 

Saksframstilling. 

Saken er ikke styrebehandlet.  

 

I forbindelse med endring i kommunestruktur blant eierkommunene til Brannvesenet Sør IKS, 

ble selskapsavtalen revidert mtp eierandeler. 

Gjeldende selskapsavtale er datert 11.03.19. Saken ble behandlet i representantskapsmøte 

30.04.2019 med vedtak «Representantskapet anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 

11.03.19, godkjennes. Saken sendes kommune-/bystyre for godkjenning». 

 

Selskapsavtalen er godkjent av samtlige berørte kommune- og bystyre, senest mottatt 

godkjenning i april 2020. 

 

I forbindelse med registrering av ny selskapsavtale og nytt styre har Brannvesenet Sør IKS 

fått avtalen i retur fra Brønnøysundregisteret med merknad om at §§ 4 og 7 ikke er i henhold 

til lov om interkommunale selskaper § 4. 

 

Merknadene fra Brønnøysundregisteret har blitt vurdert av jurist hos Samfunnsbedriftene 

(tidligere KS-bedrift), som bekrefter at avtalen må revideres. Det må også påregnes ny 

behandling i kommune- og bystyre i berørte eierkommuner. 

 

Endringer: 

 

§4 Hovedkontor - mangel 

Her er det beskrevet at BvS har sitt hovedkontor i Mandal. Kravet i loven er at kommunen 

skal være angitt. 

 

Ny tekst:  

BvS har sitt hovedkontor i Lindesnes kommune. 

 

§7 Innskuddsplikt og eierandel - mangel 
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Eierandel fremgår ikke i dette avsnittet. 

 

Ny tekst: 
Kommunene har med virkning fra 01.01.2020 følgende eierandeler i selskapet: 

Farsund  19.14 %  Hægebostad    4.19 % 

Kvinesdal  12.24 %  Lindesnes  41.85 % 

Lyngdal  19.15 %  Åseral     3.43 % 

 

Hver av eierkommunene går inn i BvS med det utstyr og den bygningsmasse det enkelte 

brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i BvS, men dog minimum det utstyr 

driftskonseptet for interkommunalt brannvesen tilsier.  

 

BvS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.  

Ut over det har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett 

og økonomiplaner. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til etterretning. Saken inneholder to mindre justeringer av formalia 

påpekt av Brønnøysundregisteret, og rokker ikke ved avtalens innhold. Noen ny saksfremstilling 

utover det som fulgte saken ved tidligere vedtak anses derfor ikke som nødvendig for behandling i 

de respektive by-/kommunestyrer.  

 

Samtlige eierkommuner fremmer dette som sak før sommerferien 2020. 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift 

Dato 08.06.20 

 

 

 

 

Knut Berg Bentsen 

Brannsjef 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes på e-post til: 

Fellespostmottak til eierkommunene. 

Revisor. 
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SELSKAPSAVTALE 

FOR 

BRANNVESENET SØR IKS 

ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER. 
 

08.06.20 

 

§ 1 Firma 

Selskapets navn er Brannvesenet Sør IKS, i det følgende benevnt BvS.  

 

§ 2 Eierkommuner 

Eierkommunene er: Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral. 

 

Denne selskapsavtale er opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale 

selskaper. 

 

Tidligere avtaler opphører fra det tidspunkt denne selskapsavtale trer i kraft, 01.01.2020. 

 

01.01.1993 avtale mellom kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal. 

01.01.2004 avtale mellom kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, 

Mandal, Marnardal og Åseral. 

01.01.07 avtale mellom kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, 

Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral. 

 

§ 3 Rettslig status 

BvS er eget rettssubjekt. 

 

§ 4 Hovedkontor 

BvS har sitt hovedkontor i Lindesnes kommune. 

 

§ 5 Formål og ansvarsområde 

BvS formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver 

vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre 

tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk. 

Primært er BvS opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan 

også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

 

BvS`s oppgaver- og plikter: 

 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

 gjennomføre brannforebyggende tilsyn  

 gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane  

 utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner  

 være innsatsstyrke ved brann  

 være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse  
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 etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen  

 sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 

brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

 

§ 6 Delegasjon av myndighet 

BvS har på vegne av eierkommunene ansvar for oppfølging av brannvernlovgivningen med 

forskrifter vedr. brannberedskap og forebyggende arbeid jfr.:   

 Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 

og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med 

tilhørende forskrifter. 

 

Kommunestyrene delegerer kommunestyrets myndighet etter Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter til brannsjefen i BvS. 

 

Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som 

loven legger til kommunestyret selv. 

Viktige og prinsipielle saker vil normalt være: 

 Dokumentasjon av brannvesenet 

 Plan for brannvernarbeidet 

 Tvangsmulkt 

 Tvangsgjennomføring av pålegg 

 

For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret være klageinstans og for avgjørelser truffet av 

kommunestyret vil DSB være klageinstans. 

 

§ 7 Innskuddsplikt og eierandel 

Hver av eierkommunene går inn i BvS med det utstyr og den bygningsmasse det enkelte 

brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i BvS, men dog minimum det utstyr 

driftskonseptet for interkommunalt brannvesen tilsier. 

 

BvS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Ut over det har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 

budsjett og økonomiplaner. 

 
Kommunene har med virkning fra 01.01.2020 følgende eierandeler i selskapet: 

Farsund  19.14 %  Hægebostad    4.19 % 

Kvinesdal  12.24 %  Lindesnes  41.85 % 

Lyngdal  19.15 %  Åseral     3.43 % 

 

§ 8 Ansvarsfordeling 

De enkelte eierkommunene hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel i BvS`s 

samlede forpliktelser, jfr. § 7. 

  

Den virksomhet som er nødvendig for å dekke BvS`s oppgaver i henhold til brannvern-

lovgivning og vedtatt brannordning jfr. § 2, skal finansieres på følgende måte og legges til 

grunn for budsjett/økonomiplan: 
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Farsund  19.14 %  Hægebostad    4.19 % 

Kvinesdal  12.24 %  Lindesnes  41.85 % 

Lyngdal  19.15 %  Åseral     3.43 % 

 

Den prosentvise fordelingsnøkkel baseres på flere faste og ett par variable parametere. Antall § 

13 objekt og innbyggere i kommunene kan variere fra år til år, det kan medføre en 

desimalendring av den prosentvise fordelingsnøkkelen. 

   

Kostnadsfordelingen revideres hvert 5. år basert på endringer i dimensjoneringsgrunnlaget etc., 

første gang i 2024. 

 

§ 9 Interkommunale organ 

Organer til løsning av felles oppgaver vil ha tre nivåer: 

 Representantskap 

 Styre 

 Brannsjef (daglig leder).     

 

§ 10 Valg av representantskap 

Det øverste organ for BvS er representantskapet, og består av ordførerne i eierkommunene.  

 

Eierkommunene ved sine respektive kommunestyrer oppnevner sine vararepresentanter til 

representantskapet for kommunevalgperioden på 4 år – første gang tilpasses perioden 

kommunevalgperioden. Hver eierkommune har antall stemmer ut fra følgende:   

Eierkommune som hefter med mindre enn 10 % har èn stemme, 10 - 20 % har to stemmer osv., 

dog slik at ingen eierkommuner skal ha mer enn 50 % av stemmene.  

 

Farsund  utgjør 19.14 % av tilskuddet = 2 stemmer 

Hægebostad  utgjør   4.19 % av tilskuddet = 1 stemme 

Kvinesdal  utgjør 12.24 % av tilskuddet = 2 stemmer 

Lindesnes  utgjør 41.85 % av tilskuddet = 5 stemmer 

Lyngdal  utgjør 19.15 % av tilskuddet = 2 stemmer 

Åseral   utgjør   3.43 % av tilskuddet = 1 stemme 

 

§ 11 Representantskapet 

Ordinært representantskapsmøte behandler: 

 Valg av sin leder og nestleder blant sine medlemmer for fire år av gangen. 

 BvS`s budsjett og økonomiplan innen 1. oktober året før budsjettåret. 

 Årsmelding og regnskap innen 1. mai etter regnskapsåret.  

 Valg av BvS`s revisor. 

 Ansettelse og oppsigelse av brannsjefen. 

 Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer (unntak ansattes representanter). 

 Valg av styrets leder og nestleder. 

 Fastsettelse av godtgjørelse for styrets leder og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer. 

 Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapets leder (belastes BvS).  

 

Innkalling til representantskapet skal skje med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal være 

skriftlig og inneholde oppgave over de saker som skal behandles, samt de saksdokumenter som 

er aktuelle. Representantskapet kan innkalles med kortere frist i tilfeller hvor dette er 

påtrengende nødvendig. 
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Representantskapet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er 

til stede, velges møteleder. 

Hver representant har antall stemmer i henhold til oversikten i § 10.  Ved stemmelikhet er 

møtelederens stemme avgjørende.   

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og 

disse representerer minst to tredeler av stemmene. 

 

Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer 

og brannsjef rett til å være til stede i representantskapets møter og til å uttale seg.   

Styrets leder og brannsjef har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig 

eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av 

samtlige av representantskapets medlemmer. Styrets medlemmer og brannsjef har rett til å få 

sitt syn på en sak innført i protokollen. Brannsjefen er representantskapets sekretær. 

 

Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, 

minst en av eierkommunene eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det 

for behandling av en bestemt angitt sak. 

 

Utskrift av representantskapets protokoll sendes eierkommunene og representantskapets 

medlemmer. 

 

Ved utvidelse av BvS til flere nye eierkommuner, vil representantskapet utvides med ordfører 

fra den enkelte eierkommune.  

 

§ 12 Valg av styre 

Representantskapet velger styrets medlemmer med vararepresentanter, leder og nestleder for 

kommunevalgperioden på 4 år – første gang tilpasses perioden kommunevalgperioden. 

 

Styret består av 10 medlemmer som fordeles slik: 

Farsund  1 representant 

Hægebostad  1 representant 

Kvinesdal  1 representant 

Lindesnes  2 representanter 

Lyngdal  1 representant 

Åseral   1 representant 

Ansatte  3 representanter 

 

For å unngå dobbeltroller bør normalt eierne unngå å velge ansatte i BvS som styremedlemmer. 

Det vises til at de ansatte er representert ved 3 tillitsvalgte i styret. 

 

Ansattes representanter skal ikke delta i behandlingen av saker hvor styret skal treffe 

enkeltvedtak eller fastsette forskrifter med hjemmel i forvaltningsloven § 2. 

 

§ 13 Styret 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte det trengs. Medlem av styret og brannsjef 

kan kreve at styret sammenkalles. Innkallingen skal skje med rimelig varsel, være skriftlig og 

inneholde oppgave over de saker som skal behandles, samt de saksdokumenter som er aktuelle.  
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Styret ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, 

velges møteleder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er tilstede. 

  

Hver representant i styret har èn stemme. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de 

møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av 

samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er 

møtelederens stemme avgjørende.   

 

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende 

styremedlemmer. Styremedlem eller brannsjef som er uenig i styrets beslutning kan kreve å få 

sin oppfatning innført i protokollen. Brannsjefen er styrets sekretær. 

 

Brannsjefen legger fram saksutredning med forslag til vedtak for styret i de sakene som skal 

behandles i styret og eventuelt representantskap. 

 

Eierkommunenes administrasjonssjefer skal tilsendes møteinnkallinger og sakspapirer og har 

rett til å møte på styremøtene med talerett, men uten stemmerett. 

 

Styret: 

 Utarbeider og forelegger for representantskapet oversikt over driften i det forløpne driftsår, 

og legger fram regnskap for fastsettelse. 

 Avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. 

 Har daglig arbeidsgiveransvar, ansetter og avskjediger BvS`s ansatte og vedtar instruks for 

dem. 

 Fastsetter lønns- og arbeidsforhold for heltids- og deltidsansatt personell. 

 Skal i god tid legge fram budsjett for kommende år. 

 Skal føre tilsyn med brannsjefens ledelse av BvS. 

 Nedsetter forhandlingsutvalget til å løse oppgaver nevnt i § 14. 

 

§ 14 Forhandlingsutvalget  
Forhandlingsutvalget består av styrets leder, brannsjef og ett styremedlem som velges av styret. 

Forhandlingsutvalgets oppgaver og mandat: 

 gjennomfører lokale lønnsforhandlinger, som skal godkjennes av styret 

 fungerer som arbeidsutvalg for styret 

 

§ 15 BvS` ledelse 

BvS` drift ledes av brannsjef. Brannsjefen forestår den daglige ledelse av BvS og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

Denne har anvisningsmyndighet innen rammen på hovedpostnivå av det vedtatte budsjett.   

Det skal foreligge instruks for brannsjefen med stedfortredere, i tillegg til normalinstruksen 

«Instruks etter brannlovgivningen for brannsjefen med stedfortredere». 

 

§ 16 Organisering og tilsynsfunksjoner 

Brannsjefen skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for BvS og 

om økonomi og personalforhold. Brannsjefen skal rapportere til styret på en slik måte og så 

ofte som situasjonen tilsier det og styret forøvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at 

representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 

disposisjoner.   

 

§ 17 BvS` representasjon 
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Styrets leder og brannsjef i fellesskap forplikter BvS.  

Brannsjefen forplikter BvS for de daglige gjøremål etter § 15. 

 

 

 

§ 18 Inhabilitet 

Forvaltningslovens habilitetsregler i kap. II gjelder for ansatte og medlemmer av selskapets 

styrende organer. I tillegg gjelder kommunelovens § 40 nr. 3 tilsvarende. 

 

§ 19 Årsbudsjett 

BvS nytter samme budsjett- og regnskapsår som eierkommunene. Representantskapet skal 

vedta BvS` budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et 

realistisk bilde av BvS og det forventede økonomiske resultat av driften. 

 

BvS` budsjett er ikke endelig før eierkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven 

§ 45 nr. 4, for så vidt angår tilskuddet. 

  

§ 20 Regnskap 

BvS følger kommunelovens budsjett- og regnskapsbestemmelser.  

 

§ 21 Økonomiplan 

Representantskapet skal en gang i året vedta BvS` økonomiplan. Den skal legges til grunn ved 

BvS` budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste 

budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansiering av disse i perioden.  

 

§ 22 Overskudd-/underskudd i regnskap 

Ved eventuelt regnskapsmessig overskudd ved årsoppgjør overføres dette til disposisjonsfond.  

Underskudd i regnskap dekkes opp fra disposisjonsfond.   

Disposisjonsfond fugerer som en ”buffer” for uforutsette utgifter.  

 

§ 23 Låneopptak 

BvS kan oppta lån oppad til kr. 10 millioner. Styret forvalter lånekapitalen. 

Den enkelte kommune hefter for sin prosentvise andel av budsjett/økonomiplan.  

 

§ 24 Feiertjenester. 
Feiertjenesten reguleres av den til enhver tid gjeldene lov med forskrifter for slike tjenester. 

 

Gebyrfastsettelsen for feiertjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke 

kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. 

 

Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr for tilsyn, 

lønnsutgifter, data- og kontorholds kostnader samt utgifter til nødvendig utdanning/ 

kursvirksomhet. 

 

§ 25 BvS` revisjon 

BvS skal ha revisor som velges av representantskapet.   

 

§ 26 Endring av organisasjonsform m.m. 
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Organisasjonsformen og administrasjonsordningen tas opp til revurdering når forholdene tilsier 

det. Det skal tas uttrykkelig forbehold om dette ved ansettelse av personell. 

 

§ 27 Arbeidsgiverorganisasjon 

BvS er medlem av KS Bedrift (Kommunenes sentralforbund). 

 

§ 28 Arbeidsgiveransvar 

BvS er arbeidsgiver for heltidsansatte i brann- og feiervesenet, samt deltidsansatte 

brannmannskaper. 

De ansattes pensjonsrettigheter sikres gjennom KLP eller ved annen pensjonsordning som gir 

like gode eller bedre vilkår for de ansatte. 

 

§ 29 Møtegodtgjørelse 

Fast godtgjørelse til styrets leder og møtegodtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av 

representantskapet og belastes BvS.   

Møte- og reisegodtgjørelse til representantskapets medlemmer fremmes direkte til den enkelte 

eierkommune. 

    

§ 30 Uttreden av BvS 

Før en eierkommune kan tre ut av BvS, må to påfølgende kommunestyrer (etter mellom-

liggende valg) ha gjort vedtak om uttreden. Uttreden kan dog ikke skje med kortere varsel enn 

12 måneder fra siste vedtak, dette skal være skriftlig. 

 

Den enkelte eierkommune kan tre ut med øyeblikkelig virkning når eierkommunens rett er blitt 

krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet. 

Uttreden kan ikke skje før eierkommunen har fastsatt og iverksatt ny godkjent brannordning. 

 

Dersom eierkommunene selv ikke blir enig om fastsettelsen av vilkår for uttreden, økonomiske 

og tekniske løsninger, avgjøres dette av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer, oppnevnt av 

fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 

 

§ 31 Oppløsning av BvS 

BvS kan oppløses dersom eierkommunene er enig i det.  Det enkelte kommunestyret treffer 

selv vedtak om oppløsning. 

BvS skal oppløses dersom antall eierkommuner blir redusert til èn på grunn av uttreden eller 

utelukkelse. 

 

Selskapsavtalen kan ikke bringes til endelig opphør før eierkommunene har fastsatt og iverksatt 

annen godkjent brannordning. 

 

Dersom eierkommunene selv ikke blir enig om fastsettelsen av vilkår for oppløsning, fordeling 

av aktiva og passiva mellom eierkommunene, avgjøres dette av en voldgiftsnemnd på 3 

medlemmer, oppnevnt av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 

Oppløsning av BvS må godkjennes av departementet. 

 

§ 32 Tvist 

Tvist om forståelse av denne selskapsavtale avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter 

tvistemålslovens regler. 

 

§ 33 Utvidelse med flere eierkommuner 
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Utvidelse av BvS må vedtas av representantskapet, og flertallet må representere minst to 

tredeler av stemmene.  Se for øvrig § 34. 

 

Begrensede avtaler med andre kommuner skal godkjennes av styret. 

 

 

§ 34 Endring av selskapsavtalen 

Endringer av selskapsavtalen må vedtas av representantskapet og flertallet må representere 

minst to tredeler av stemmene.   

Endring av selskapsavtalen på følgende punkter må vedtas av samtlige kommunestyrer jfr. § 4 i 

lov om interkommunale selskaper: 

 

1. selskapets firma; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner; 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.  

 

§ 35 Klage 

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av 

BvS, skal rettes til styret.  

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtak er 

fattet av styret, eller av styret dersom vedtak er fattet av brannsjef.  

 

§ 36 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder den til en hver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

§ 37 Ikraftsetting 

Denne avtalen trer i kraft 01.01.2020.  Vedtatt: 

 

 

 

Endring av selskapsavtalen i fbm kommunesammenslåing av nye Lindesnes og nye 

Lyngdal, reduksjon fra 9 til 6 eierkommuner, virkning fra 01.01.2020. Vedtatt: 

 

BvS` representantskap dato:   sak:  

 

Farsund bystyre  dato:   sak:  

 

Hægebostad kommunestyre dato:   sak:  

 

Kvinesdal kommunestyre dato:   sak:  

 

Lindesnes   dato:   sak:  
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Lyngdal   dato:   sak:  

 

Åseral kommunestyre  dato:   sak:  
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 Arkivreferanse: 2020/3153-6 
 Arkivkode: 125/Q13 
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk 
 Adm.enhet: Kommunedirektør 
 Dato: 09.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 64/2020 

   

 

Innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune sender inn følgende innspill til revisjonen av Handlingsprogram for fylkesveger 2021 – 
2024. Strekningene er prioritert og delt opp slik: 
• 3 større veiprosjekt – (1-3) 
• 7 mindre veiprosjekt – (4-10) 
• 3 regionale prosjekt som berører kommunen – (A1-A3) 
•  3 andre pågående og planlagte prosjekt – (B1 – B3) 
 

Større veiprosjekter i Lyngdal kommune: 
 

Prioritet Vei strekning Kommentar 
1 FV. 480 - Vei til 

Svennevik Ytre + 
Lyngdal havn 

I dag ligger det inne 12, 5 mill fra Listerpakken (bompenger) til 
dette prosjektet, men hele prosjektet er stipulert til 60-70 
millioner inkl. bru til Lyngdal Havn. Det er i kommuneplanen 
rekkefølgekrav for videre utbygging av nye boligtomter på 
Svennevik. 
Det skal bygges G/S vei på hele strekningen fra Myrveien til 
Svennevik Ytre, samt ny vei fra Agnefest til Holmsundet, Lyngdal 
havn og videre opp «Hogganstien». I selve «Hogganstien» vil 

SAKSFRAMLEGG
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veien er i sin helhet bli en ny fylkesveistrekning hvor gammel 
veigrunn vil bli fremtidig G/S vei på denne strekningen. 
 
Vei med G/S sti er i dag ferdig regulert, og kommunen har 
stertet grunneierforhandlinger på 1. etappe. Dette vil være et 
samfunnsnyttig prosjekt sett opp mot kommunens 
havnevirksomhet og boligbebyggelse. 
 

2 Fv. 460 – mellom 
Byremo og Konsmo 
«Havsåsen» 

Havsåsen ligger ved fylkesvei 460 og ligger ca 1 mil nord for 
Konsmo i retning Byremo. 
Dette er livsnerven mellom tettstedene Konsmo - Byremo 

 Her fraktes skoleungdom til og fra ungdoms og 
videregående på Byremo daglig i begge retninger.  

 Pendlere som skal reise fra Audnedal stasjon.  
 Arbeidere som skal på jobb som til Konsmo fabrikker, 

Naglestad bruk, Byremo omsorgssenter, legesenteret og 
ikke minst varetransport. 

Kommunen er helt avhengig at veien fungerer. 
 
I 2017 ble E39 stengt, all tungtransport kom opp fylkesvei 460, 
som førte til fullstendig trafikkaos, og rundt Havsåsen stod 
trafikken helt. Veien bærer enda preg av dette. 
Havsåsen har vært i søkelyset til veivesenet lenge, og pga av 
rasfaren har det blitt utarbeidet reguleringsplan for området. 
For innbyggerne som bor i bygdene er dette en situasjon som er 
ugrei. Det er ikke snakk om, men NÅR raset kommer.  
Som veivesenet og geologer har sagt er det stor rasfare på 
strekket, og samtidig sendes skolebarn og ungdom forbi stedet 
hver dag. Dette ville få fatale følger dersom bil eller i verste fall 
skolebussen skulle bli truffet av ras. Et større ras i dette området 
vil trolig også ta med hele veibanen ut i vannet. Fylkesvei 460 
gjennom Audnedal, fra Vigmostad til Sveindal har blitt 
nedprioritert i mange år. 
 
Vi ber om at dette farligste strekket på Fv.460 nå blir prioritert i 
Handlingsplanen for fylkesveier 2021 – 2024 og at det blir 
foretatt nye kalkuleringer for dette prosjektet. 
 

3 Fv.4080 - Skomrak -
Revøy 
 

Det har vært en stor økning i trafikkmengden de siste tiårene, 
uten at veien har blitt oppgradert tilsvarende. Dette har ført til 
stor slitasje på veien, i tillegg til at dette er en trafikkfarlig 
strekning.  
Økning i trafikkmengden skyldes både flere hyttefolk, 
anleggsarbeid i forbindelse med hyttebygging, men ikke minst 
tungtransport til og fra Hausvik industriområde og fiskeoppdrett 
på Revøy. 
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Det bør særlig prioriteres utbedring av vei med gang- og 
sykkelsti på strekningen Skomrak-Austad. (Det foreligger i dag 
ikke reguleringsplan på denne strekningen). 
 
Jfr. Kommuneplanens bestemmelser blir det innbetalt kr 25.000,- 
av utbyggere for hver hytte/ bolig (enhet) som godkjennes langs 
denne strekningen som avsettes på fond? 
 

 
Mindre veiprosjekter i Lyngdal kommune: 
 
4 Fv. 460 - Nytt 

Åskryss og ca. 500 
meter veistrekning 
i retning Konsmo 

Dette er et mindre prosjekt, trolig mellom 3 -4 millioner. 
Gatelys er blitt blir satt opp i år (2019-20) i henhold til ny 
reguleringsplan på strekningen. 
 
Strekningen er ferdig regulert med midler fra Audnedal 
næringsforeningen.  
 

5 Fv. 460 – v/ Valand, 
fra Brua og ca. 800 
m mot Konsmo 

Dette er et mindre prosjekt, trolig mellom 4 -5 millioner. 
Gatelys er blitt blir satt opp i år (2019-20) i henhold til ny 
reguleringsplan på strekningen. 
 
Strekningen er ferdig regulert med midler fra Audnedal 
næringsforeningen.  
 

6 Fv. 4078 – 
Skomrak- Gitlevåg- 
Spangereid 

Viktig omkjøringsvei for GE- Lindesnes som har vært benyttet 
flere ganger, og senest i år. Her er det behov for tiltak/ utbedring 
flere steder, i tillegg til at veien går i gjennom nedslagsfeltet til 
Lyngdal kommunes eneste drikkevannskilde – Åvitslandsvannet. 
Veien er til tider sterkt trafikkert med pendling mellom Lyngdal 
og Spangereid, samt en trafikkert sommervei-/turistvei. Veien 
trafikkeres også av turistbusser. 
 

7 FV. 461 Delstrekket 
Konsmo -Kvås. 
 

Dette er en pendler vei mellom tettstedene i kommunen, med 
sterkt økende trafikk etter kommunesammenslåingen.  
Vinterstid er det steder som er meget utsatt for utforkjøringer, 
spesielt nederste sving i bakken v/ Kvås. 
 
Tungtransport har restriksjoner på last slik den er nå, og skader 
næringen i kommunen. 
Veien bør derfor oppgraderes for tømmertransport, og bil med 
henger som nå går hyppig mellom Birkeland Bruk i Kvås og 
Konsmo Hus.  
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Forkjørsveiregulering fra Audnedal til Kvås mangler. 
 

8 FV.4050 – Viblemo 
- Høyland 

En veistrekning som har vært enstemmige i Audnedal de siste 
årene å prioritere. 
Strekningen ble også tatt opp på samarbeidsmøter med VAF og 
SVV i 2019. 
De meget populære «Tretopphyttene» tiltrekker seg mye folk 
og turister til Viblemo og Konsmo, og veien oppleves krevende 
og bør oppgraderes med fast dekke. 

9 Fv. 4102 
Veien mot Åpta 
(Farsunds grense) 

Det er spesielt dårlig veigrunn langs Rovedalsvannet og med all 
tømmertransport fra Rovedalen, måtte transporten opphøre i 
vinter pga. Huller og innsynkning i veibanen. (Det er midlertidig 
utbedret nå). Veien bør oppgraderes til fast dekke  
 

10 Fv. 480 - forbi 
Visdal mot 
Stautland 

Denne delstrekningen er dårlig og over i Farsund kommune er 
denne veien blitt asfaltert. Veien bør oppgraderes med fast 
dekke. 
 

 

Regionale veier i Lyngdal kommune og på tvers av flere kommuner som bør 
prioriteres - A1, A2 og A3: 
 

A1 Fv.42 – Gjennom 
Lyngdal kommunne 
Evje grense – 
Sveindal – 
Hægebostad 
grense 

Fv. 42 er den aller viktigste hoved ferdselen mellom Lyngdal 
kommune til Evje mot øst og ned til Eiken i vest.  
Veien bør prioriteres og oppgraderes på hele strekningen fra 
Evje til Tonstad og videre mot Helleland, med samme standard 
som fra Arendal til Evje. 

A2 Fv. 43 – E39- 
Snartemo 

Veien er hoved ferdselsåre til og fra Hægebostad kommune, men 
er også hovedveien mellom Lyngdal og Byremo (via Fv. 4042- 
Åsbakken). Veien har i dag mye trafikk hvorav mye tungtrafikk, og 
er i tillegg en svært viktig regional fylkesvei som svært ofte 
benyttet til omkjøringsvei i dag ved stenging av E-39. 
 

A3 Fv. 43 Lyngdal -
Farsund. 

Gjelder spesielt strekningen langs «Viksvannet» i Farsund 
kommune og i Lyngdal kommune gjelder dette fra Kollevoll til 
Farsund grense. Disse områdene har tidligere vært planlagt i 
forbindelse med Listerpakken.  
 

 
Andre pågående og planlagte prosjekt langs fylkesvei - B1, B2 og B3: 
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B1 Fv. 43 Lyngdal -
Farsund. 

Dette var er kalkulert prosjekt fra Vest Agder fylke på 50 – 70 
millioner og ble derfor ikke prioritert i forrige handlingsplan. 
Lyngdal kommunen valgte da å omprioritere egne 
investeringsmidler grunner manglende G/S vei til barneskolen 
over flere 10 år. Kommunen er nå godt i gang med å bygge gang 
og sykkelvei på denne strekningen på litt over 2.5 km, og 
anlegget bygges altså med omprioriterte kommunale 
budsjettmidler – budsjettert 17,5 mill. 
Etter forespørsel om støtte ga fylkeskommunen aksept for å 
omprioritere 1 Mill til prosjektet fra planleggingsmidler til 
«Ubostadkrysset».  
Anlegget ser ut til å få en sluttregning på ca. 21 Mill + Mva, og her 
bør fylket gå inn med midler til restfinansieringen på 4-5 Mill.  
Anlegget på Vemestad blir en pilot på at det lar seg gjøre å 
bygge både billigere og mere vei for mindre bevilgninger, noe 
som er i tråd med statlige føringer. 
 

B2 Fv. 472 - Myrveien I forbindelse med rekkefølgekrav i reg. panen for ACV 
opplevelsespark, skal det bygges infrastruktur med G/S vei fra 
Rosfjord til Kvavik med tilskuddsmidler fra FK. Anlegget bør 
gjennomføres av Fylket pga regler for momskompensasjon. 
 

B3 Kommuneveien fra 
x- FV 480 Svennevik 
Ytre til Fv. 43, 
Åmdal 

Kommunen påpeker at vegen fikk stor slitasje mens tunnelene 
ble bygget om, og det er nå stort behov for utbedring før den 
brukes til omkjøringsveg på nytt.  
Når bygging av ny Fv. til Svennevik «Hogganstien» og arm til 
havna starter, må Fv.480 sannsynligvis stenges for å klargjøre ny 
veg.  
Reguleringsplan for Hogganstien har krav om utbedring, før den 
kommunale Svennevigveien tas i bruk til omkjøring.  
Lyngdal kommune derfor om at det avsettes Fylkeskommunale 
midler til delfinansiering av denne oppgraderingen. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
De tidligere fylkene Aust-Agder og Vest-Agder har gjennomført sine veginvesteringer basert på sine 
respektive Handlingsprogram for fylkesveg. I budsjettprosessen for 2020 er det utarbeidet en ettårig 
felles handlingsplan for de samlede fylkesveginvesteringene i Agder fylkeskommune. 
  
Lyngdal kommune har mottatt en invitasjon fra Agder fylkeskommune hvor de ber kommunen om å 
fremme konkrete ønsker og behov for sin kommune i forbindelse med nytt  
Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024.    
 

324



6

I brev av 23.03.2020 ble derfor var alle kommuner i Lister invitert til å presentere sine innspill i Lyngdal 
rådhus den 11.mars 2020. 
 
«Invitasjon til innspill til handlingsprogram  11. mars - hovedutvalg for samferdsel:   
 Invitasjon til møte 11. mars kl. 1000 -1200  - Rådhuset i Lyngdal kommune  Hovedutvalg for samferdsel i 
Agder fylkeskommune inviterer til dialogmøte 11.mars.  Hovedutvalget og administrasjonen i Agder 
fylkeskommune ønsker gjennom dialogen å få innspill fra kommunene til kommende prosesser knyttet til 
nytt handlingsprogram for fylkesvegene, regionale prioriteringer til Nasjonal transportplan, 
trafikksikkerhetsarbeidet i Agder og drift av fylkesvegene.   
  
Kommunene inviteres til å presentere sine innspill (inntil 15 min hver) som grunnlag for dialogen. 
Kommunene har gjennom eget brev fått nærmere informasjon om frister for formelle innspill til de ulike 
prosessene». 
 
Ordfører sendte ut mail til kommunestyrets politikere den 4. mars og ba om innspill til møtet den 11. 
mars, og det er dette som er grunnlaget for kommunens innspill og prioriteringer til ny handlingsplan 
2021-2024. 
 
Arbeidet med felles Handlingsprogram for fylkesveg for Agder fylkeskommune skulle starte tidlig i 2020 
og var planlagt vedtatt før 2021. 
 
På grunn av koronapandemien ble arbeidet vedtatt utsatt, og det ble i stedet utarbeidet en tiltakspakke 
for å bidra til økt aktivitet for entreprenører og konsulenter.  
 
Nytt Handlingsprogram for fylkesveg planlegges nå vedtatt før sommeren 2021, og vil da bli gjeldende fra 
2022.  
  
I arbeidet med nytt Handlingsprogram vil alle eksisterende prosjekter bli gjennomgått og vurdert, 
sammen med innmeldte behov og prioriterte ønsker fra kommunene på Agder, fylkesmannen, Agder 
kollektivtrafikk og NHO Agder.  
 
Pr. i dag er det disse Handlingsprogrammene som gjelder: 
  
Vest-Agder Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 
  
  
Aust-Agder Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024 
 
Kommunene i Lister ba i brev av 23.03.2020 om utsatt frist til å komme med innspill, og fristen ble da satt 
til 20. mai 2020, men flere kommuner (deriblant Lyngdal) har fått ytterligere forlenget frist frem til etter 
politisk behandling i kommunestyret den 18. juni 2020. 
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Konklusjon: 
 
Begge kommunene, (tidl. Audnedal og Lyngdal) har tidligere hatt årlige samarbeidsmøter med fylket om 
prioriteringer, og nå er det viktig å benytte seg av muligheten til å fremme og prioritere viktige 
veiprosjekter i ny kommune, og få innspillene med på Handlingsplanen til fylket i tidsrommet 2021-2024.  
 
Det er 25 kommuner som skal fremme sine viktigste veistrekninger/ prosjekt, og alle kjenner til at Agder 
ikke har ubegrensede midler for de kommende årene, så derfor er det helt avgjørende å komme med på 
Handlingspalen for denne perioden for om mulig å bli prioritert og at prosjektene kan finansieres og bli 
gjennomført.  
 
Lyngdal kommune har måttet omprioritere og avsette egne midler til flere prosjekt, som fylkeskommunen 
egentlig har ansvaret for, men som ikke kom med i forrige Handlingsplan.  
 
Dette har derfor gått ut over andre investeringsprosjekt i egen kommune, som har blitt utsatt eller har 
måttet gå ut.  
 
Lyngdal kommune er nå inne i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon budsjettmessig for 2020, og vi 
må påregne at dette også vil påvirke innvesteringer i langtidsbudsjett de kommende år. Kommunen vil 
derfor ha liten mulighet til å budsjettere med innvesteringer langs fylkesveier fremover, og er således 
avhengig av at prosjekter kommer inn i Handlingsplanen og blir tildelt midler gjennom fylkets sine egne 
budsjett de kommende årene.  
 
Kommunedirektøren legger derfor de innkomne innspill til grunn for prioriteringer fremover, og innstiller 
overfor kommunestyret å vedta dette som kommunens innspill til Handlingsplan for fylkesveier 2021-
2024. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Handlingsplanen for Fylkesveier i Agder - Oversikt 
2 Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024 
3 Invitasjon til  innspill til handlingsprogram  11. mars 
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Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

  921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
 

 
   
 

Dato: 03.02.2020 

Vår ref: 20/01903-2 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Lasse Moen Sørensen 

 

  

 

Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021 - 2024  
 
Bakgrunn 
Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til å bli miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig i 2030. For å nå målet er effektive mobilitetsløsninger avgjørende, og 
regionplanen gir føringer for hvordan fylkeskommunen skal utnytte sitt eget transportsystem 
slik at reduserte utslipp og økte levekår kan nås.   
Handlingsprogram for fylkesveg inneholder investeringsplan og -rammer for fylkesvegene. 
Etter fylkessammenslåingen må det utarbeides et nytt, felles handlingsprogram for årene 
2021-2024. Det er svært viktig at kommunene i Agder, sammen med øvrige aktører som er 
mottakere av dette brevet, bidrar til grunnlaget for prioritering av fylkesveginvesteringene.  
 
Handlingsprogrammet må gjenspeile fylkestingsvedtaket fra budsjettbehandlingen i 
desember 2019 (sak 29/19), som gir et tydelig signal om å legge til rette for en trafikksikker 
infrastruktur som styrker gåing, sykling og bruk av kollektivtrafikk. I tillegg til prioritering av 
prosjekter vil Handlingsprogram for fylkesveg inneholde informasjon og føringer for ulike 
tema som angår ferdsel på, samt arbeid og tiltak langs fylkesvegnettet.  
 
Den totale investeringsrammen for fylkesveger er redusert i forhold til ambisjonene i de to 
tidligere fylkene, og det er nå nødvendig å se alle tidligere prioriterte og eventuelle nye 
prosjekter i sammenheng. Fylkeskommunen vil sammenholde innspillene fra kommunene 
med egne faglige vurderinger for ivaretakelse og utvikling av fylkesvegnettet. Fylkestinget vil 
vedta en prioritert investeringsplan for årene 2021 til 2024 i oktober 2020.  
 
Bestilling – svarfrist 1. april 2020 
Kommunene i Agder og andre aktører inviteres med dette å fremme konkrete ønsker og 
behov for sin kommune/region til nytt Handlingsprogram for fylkesveg. Innspillene må være 
prioritert og forventet effekt av foreslåtte tiltak kort begrunnet. 
 
For å kunne utarbeide forslag til nytt Handlingsprogram for fylkesveg og få det behandlet i 
Fylkestinget i oktober 2020, settes svarfristen til 1. april 2020.  
 
Konkret ber vi om:  

• samlet liste over ønskede enkeltprosjekter, herunder gang- og sykkelvegprosjekter, 
der tiltak i eksisterende handlingsprogram for Aust- og Vest-Agder, samt nye 
ønsker er vurdert. Listen må være prioritert. 
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• oversendelse av gjeldende trafikksikkerhetsplan for kommunen 

• beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som har utbedringsbehov av 
særlig betydning for næringslivets transporter, herunder flaskehalser  

• beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som er utsatt for oversvømmelse 
eller flom som kan isolere deler av samfunnet 

 
Tiltak som prioriteres i Handlingsprogram for fylkesveg vil enten få egen omtale eller sorteres 
under programområdene. For programområdene tas det sikte på å gjøre årlige prioriteringer, 
der også endringer i kommunenes prioriteringer og TS-planer vektlegges.   
 
Programområdene omfatter følgende tiltaksområder:  
Rekkverk og trafikksikkerhetstiltak må være prioritert i den aktuelle kommunens oppdaterte 
trafikksikkerhetsplan. 
Kollektivtiltak er i all hovedsak kommuneovergripende, og prioriteres i samarbeid med Agder 
kollektivtrafikk 
Fast dekke og utbedring av grusveger – her bør kommunene fremme egen prioritering for 
slike strekninger  
Skredsikring/skjæringer prioriteres i henhold til regional skredsikringsplan  
Vegfundament og utstyr prioriteres på faglig grunnlag 
Miljø- og støytiltak prioriteres på faglig grunnlag 
Oppgradering av tunneler styres av nasjonale og overnasjonale krav 
 
Fylkeskommunen har egne oversikter, men det er likevel ønskelig med oppgradert 
informasjon om: 

• kommunale investeringsplaner på og langs fylkesveg 

• prosjekter med forventninger om eventuell samfinansiering av tiltak, eller der 
kommunene ønsker å bidra  

• forventet utbygging langs fylkes- eller kommunal veg hvor trekkerør for digital 
infrastruktur kan inngå som en mulig del av prosjektet 

• fylkesvegstrekninger som kommunene har definert som særlig farlig eller 
vanskelig skoleveg, og hvor kommunene pr. 1.12.2019 betalte for skoleskyss 

• fylkesvegstrekninger med høy andel skolebarn, uten avgrenset gang- eller 
sykkelveg  

• skoleveger langs fylkesveg med høy eller middels skredfare  

• fylkesvegstrekninger med høy andel tungtrafikk 
 
Fylkeskommunen vil se arbeidet med handlingsprogrammet i sammenheng med de to andre 
prosessene som er satt i gang våren 2020: Regional planstrategi for Agder (høringsfrist 16. 
mars 2020) og handlingsprogram for Regionplan Agder (høringsfrist 1. april 2020).    

 
 
Med hilsen 
 
 
Dagfinn Fløystad 
Avdelingsleder    Lasse Moen Sørensen 
Strategi og mobilitet    Rådgiver 
     Strategi og mobilitet 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Fylkestinget vedtok i sak 29/19 tydelige føringer for disponering av investeringsmidlene i tråd 
med Regionplan Agder 2030. Vedtaket kan leses her: 
https://sru.agderfk.no//api/utvalg/200038/moter/200134/behandlinger/0/behandlinger/2 
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Mottakere: ARENDAL KOMMUNE 
AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS 
BYGLAND KOMMUNE 
BIRKENES KOMMUNE 
BYKLE KOMMUNE 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
FARSUND KOMMUNE 
FLEKKEFJORD KOMMUNE 
FROLAND KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I AGDER 
GJERSTAD KOMMUNE 
GRIMSTAD KOMMUNE 
HÆGEBOSTAD KOMMUNE 
IVELAND KOMMUNE 
KRISTIANSAND KOMMUNE 
KVINESDAL KOMMUNE 
LILLESAND KOMMUNE 
LINDESNES KOMMUNE 
LYNGDAL KOMMUNE 
NYE VEIER AS 
RISØR KOMMUNE 
SIRDAL KOMMUNE 
STATENS VEGVESEN 
TVEDESTRAND KOMMUNE 
VALLE KOMMUNE 
VEGÅRSHEI KOMMUNE 
VENNESLA KOMMUNE 
ÅMLI KOMMUNE 
ÅSERAL KOMMUNE 
NHO Agder 

329



 

Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

  921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
   
 

 
   
 

Dato: 02.03.2020 

Vår ref: 20/01355-9 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Vjosa Larsen-Ademi 

 

  

 

Invitasjon til  innspill til handlingsprogram  11. mars - hovedutvalg for samferdsel   
 
 
Invitasjon til møte 11. mars kl. 1000 -1200  - Rådhuset i Lyngdal kommune  
Hovedutvalg for samferdsel i Agder fylkeskommune inviterer til dialogmøte 11.mars.  
Hovedutvalget og administrasjonen i Agder fylkeskommune ønsker gjennom dialogen å få 
innspill fra kommunene til kommende prosesser knyttet til nytt handlingsprogram for 
fylkesvegene, regionale prioriteringer til Nasjonal transportplan, trafikksikkerhetsarbeidet i Agder 
og drift av fylkesvegene.  
 
Kommunene inviteres til å presentere sine innspill (inntil 15 min hver) som grunnlag for dialogen. 
Kommunene har gjennom eget brev fått nærmere informasjon om frister for formelle innspill til 
de ulike prosessene.  
Kommunene vurderer selv hvem og hvor mange som kommer fra hver kommune, men vi ønsker 
en tilbakemelding på hvor mange som kommer av hensyn til gjennomføring av møtene. Dette 
kan gis til Vjosa Larsen-Ademi e-post vjosa.larsen-ademi@agderfk.no. 
 
Spørsmål knyttet til møtene kan rettes til Fylkesdirektør Samferdsel og eiendom Ola Olsbu, 
91386518 eller ola.olsbu@agderfk.no eller til utvalgsleder Christian Eikeland 
christian.eikeland@politiker.agderfk.no , mobil 99563219. 
 
Vi beklager at invitasjonen er kommet sent. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vjosa Larsen-Ademi 
   
Politisk sekretariat 
    
 
.  
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Kopi til: Christian Eikeland 
 
 

Mottakere: FARSUND KOMMUNE 
FLEKKEFJORD KOMMUNE 
HÆGEBOSTAD KOMMUNE 
LYNGDAL KOMMUNE 
SIRDAL KOMMUNE 
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 Arkivreferanse: 2020/1576-13 
 Arkivkode: 110 
 Saksbehandler: Linn Øysæd Gyland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 65/2020 

 

Høringsinnspill Regionplan Agder 2030-Handlingsprogram 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Høringsuttalelsen som framkommer under vurdering i saksframlegget godkjennes. 
 
Bakgrunn for saken: 
Regionplan Agder ble vedtatt høsten 2019. Arbeidet med å utarbeide handlingsprogram for 2020 
– 2023 er igangsatt. Fylkesutvalget ber om innspill til hvilke mål i Regionplan Agder 2030 som 
skal prioriteres i den neste fireårsperioden. 
 
Det ønskes følgende innspill: 
1. Hva er kommunens prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 2030? 
2. Hva kan kommunen bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser kommunen på 
som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet? 
 
Felles mål for Agder 2030 
Gjennom Regionplan Agder 2030 har sentrale samfunnsaktører satt seg felles mål for 
utviklingen av Agder frem mot 2030. Det skal jobbes for at regionen blir et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår, gjennom fem hovedsatsingsområder: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
 Verdiskaping og bærekraft 
 Utdanning og kompetanse 
 Transport og kommunikasjon 

SAKSFRAMLEGG
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 Kultur 
Regionplan Agder 2030 bygger på FNs 17 bærekraftsmål og vektlegger tre gjennomgående 
perspektiver for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser (økonomisk bærekraft) 
 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold (sosial bærekraft) 
 Klima og miljø (miljømessig bærekraft) 

 
Om handlingsprogrammet 
Flere områder i Regionplan Agder 2030 blir ivaretatt gjennom ordinær virksomhet og gjøremål 
uten at det må løftes inn i handlingsprogrammet. Både fylkeskommunen, flere kommuner og 
andre samfunnsaktører har allerede lagt regionplanens mål til grunn for eget strategi- og 
planarbeid. 
Formålet nå er å finne frem til de tiltakene som vil styrke det regionale samarbeidet og bidra til 
et felles løft slik at vi når hovedmålet om et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Vi 
skal i fellesskap finne frem til de tiltakene som vil gi størst gevinst for Agder i 2030. 
 
Tiltakene i handlingsprogrammet skal ikke utformes som nye målsettinger, men være tiltak 
koblet til et eller flere mål i Regionplan Agder 2030.Handlingsprogrammet skal være konkret og 
ikke for omfattende, med gjennomførbare tiltak. 
 
Fylkeskommunen vil se arbeidet med handlingsprogrammet i sammenheng med de to andre 
prosessene som er satt i gang våren 2020: Regional planstrategi for Agder og 
handlingsprogram for fylkesveg. 
 
Høringsfristen for kommunene er satt til 1. april 2020 
 
Hjemmelsbakgrunn 
Plan- og bygningslovens kap. 8 
§§ 8-1 og 8-3 
 
Vurdering: 
Innspill punkt 1: Hva er kommunens prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 
2030? 
 
Lyngdal kommune vil særlig trekke frem fire mål beskrevet i Regionplan Agder 2030 som er viktige i 
perioden 2020-2023 

1. Det er attraktive og varierte bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder. Vi vil særlig trekke frem 
viktigheten av å ha en arealplanlegging som tar hensyn til at infrastruktur og mulighetene for 
kollektivtrafikk er ulik i distrikter og byer. Dette får følger for hvordan den enkelte kommune kan 
jobbe med klima og bærekraftig by- og boligplanlegging. 
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2. Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser. Her vil vi 
særlig trekke frem viktigheten av å kartlegge muligheter og utvikle bærekraftig verdiskaping på 
bakgrunn av naturressurser (Kommunen ønsker sterkt fokus på blå næring). 

3. En høyere andel elever og studenter gjennomfører videregående opplæring, fagskole og høyere 
utdanning. Her vil vi trekke frem viktigheten av desentraliserte studietilbud på ulike 
utdanningsnivåer 

4. Nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn er bygd ut. Det må arbeides aktivt for å 
opprettholde og videreutvikle dagens tilbud på jernbane på en slik måte at det ikke rammer 
distriktene.  

 
 
Innspill punkt 2. Hva kan kommunen bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser 
kommunen på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet? 
 
Lyngdal kommune er gjennom Listersamarbeidet i gang som deltaker i prosessen med å 
utarbeide Regionplan Lister 2030. Denne planen er prioritert i forslag til regional planstrategi for 
Agder 2020 – 2024. 
 
Regionplan Lister 2030 skal utarbeides som en regional plan etter kravene i plan- og 
bygningsloven. Planen skal bygge på Regionplan Agder 2030, med fokus på Lister sine 
utfordringer og muligheter. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en 
miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med 
gode og likeverdige levekår. Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030.  
 
I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-
attraktivitet i kommunene i Lister. Det er behov for å synliggjøre, utdype og konkretisere forhold 
som har større betydning lengst vest i Agder, i en region med mindre bykommuner og 
distriktskommuner. 
 
Regionplan Lister 2030 med tilhørende handlingsprogram skal: 

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

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

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

 peke på felles tiltak for å nå målene 
 
 
 
 
 
 
 

334



4

Konklusjon: 
 
Lyngdal kommune vil særlig trekke frem fire viktige mål for den kommende fireårsperioden.  
Kommunens bidrag for å nå disse målene og aktuelle samarbeidsparter i arbeidet avklares i 
prosessen med Regionplan Lister 2030 og i det videre arbeidet med kommuneplanen. 
 
Forslag til vedtak 
Høringsuttalelsen godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Regionplan-Agder-2030 
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Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle  

Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk  

bærekraftig region i 2030 – et attraktivt  

lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette  

innebærer å

l bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen

     kommer alle deler av Agder til gode,

l samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på  

     regionalt og lokalt nivå,

l jobbe kunnskapsbasert og målrettet for  

    å forbedre levekårene gjennom en langsiktig  

    og helhetlig levekårssatsing, 

l redusere klimagassutslipp på Agder med  

     minst 45 prosent innen 2030,   

l utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal 

være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

l Attraktive og livskraftige byer, tettsteder 

og distrikter

l Verdiskaping og bærekraft

l Utdanning og kompetanse

l Transport og kommunikasjon

l Kultur

Agder – en bærekraftig region  
med lave utslipp og gode levekår 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspek- 

tiver som samsvarer med de tre dimensjonene  

av bærekraft i hovedmålet:    

l Næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser

l Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

l Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 er et overordnet stra- 

tegisk styringsdokument for hele Agder. Den  

beskriver de viktigste utfordringene og mulig- 

hetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde 

for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete 

mål. Planen er grunnlaget for politikkutformingen 

i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, 

samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike  

offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter 

smart spesialiseringsmetodikken og peker på  

relevante områder for internasjonalt samarbeid. 

 

Offentlige og private samfunnsaktører på  

Agder har over mange år samarbeidet godt for  

å nå ambisiøse mål, gjennom «Felles mål for 

Sørlandet 2003-2010» og Regionplan Agder 

2020. Nøkkelen til å nå felles mål er å videreføre 

og forsterke det gode samarbeidet i et regionalt 

partnerskap. Samarbeidet skal kjennetegnes av 

kunnskapsbasert praksis, som tar utgangspunkt  

i et felles utfordringsbilde og kobler kompetanse 

fra erfaring, forskning og medvirkning.
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Utfordringer og muligheter  
for Agder i 2019

Agder er en region i økonomisk og befolknings-

messig vekst. De siste ti årene har Agder vært  

en av landets raskest voksende regioner i  

folketall. Den viktigste årsaken er innvandring. 

Befolkningsveksten er imidlertid ujevnt fordelt. 

Veksten er høyest i Kristiansandsregionen, mens 

flere innlandskommuner har en svak vekst og ville  

opplevd befolkningsnedgang uten innvandring. 

Det er en trend at flere velger å bo sentralt, både  

i by- og bygdesentrum. 

Agder har et variert og konkurransedyktig  

arbeids- og næringsliv. Industrinæringer som  

prosess- og mekanisk industri og leverandør- 

industri for olje- og gassvirksomhet står særlig 

sterkt. I tillegg er reiseliv en viktig næring som  

kan videreutvikles. Agder har sterke klynger  

og nettverk innen disse sektorene. Innenfor  

flere av disse næringene skjer det en betydelig  

digitalisering, automatisering og robotisering. 

Dette vil få stor betydning for ressursbruk og  

for hvordan tjenester utføres og mottas.

Det er et stort potensial for bærekraftig vekst 

gjennom å kombinere regionens sterke tekno- 

logikompetanse og store overskudd av fornybar 

kraft. Treindustrien og marine næringer har store 

utviklingsmuligheter og kan bidra til å skape nye 

arbeidsplasser. 

Gjennomføringsgraden i videregående skole har 

vært jevnt økende de siste årene. Agder har en 

relativt høy andel personer med yrkesrettet  

utdanning. Det er likevel et behov for at flere  

velger de yrkesfaglige programmene som nær- 

ingslivet etterspør. Samtidig trenger næringslivet 

ansatte med høyere utdanning. Mange av disse 

må i dag rekrutteres fra andre deler av landet eller 

fra utlandet. 

Det fødes færre barn, og eldre utgjør en stadig 

større andel av befolkningen. Denne utviklingen 

vil stille offentlig sektor overfor store utfordringer 

i årene som kommer. Det blir blant annet færre i 

arbeidsfør alder per pensjonist. Samtidig er eldre 

mennesker en viktig ressurs for samfunnet, blant 

annet med frivillig innsats. Det er viktig å legge til 

rette for et aldersvennlig samfunn. 

Agder er blant regionene med lavest sysselsett- 

ingsgrad, der særlig andelen unge på uføretrygd 

eller arbeidsavklaringspenger er høy. For å opp-

rettholde dagens velferdsnivå må sysselsettings-

graden og verdiskapingen per arbeidstaker økes. 

Det er også behov for å ta i bruk nye teknologiske 

løsninger og nye modeller for samhandling og 

tjenesteutvikling.

Deler av innlandet på Agder, distriktene og rand-

kommunene opplever levekårsutfordringer og tap 

av arbeidsplasser. Flere kommuner har et ensidig 

arbeidsmarked med få kompetansearbeidsplasser, 

og lang reisetid til steder med variert arbeids- 

marked. Det er utfordringer med fiber- og nett-

kapasitet flere steder. Store avstander og til dels 

dårlige veier hindrer effektiv transport av folk, 

råvarer og produkter.

Likestilling, inkludering og mangfold er viktig, både 

i et levekårs- og verdiskapingsperspektiv. Agder er 
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den regionen i Norge som har lavest andel av inn- 

vandrere i arbeid, og har i tillegg lav andel kvinner  

i lederstillinger og høy andel kvinner i deltids- 

stillinger. 

Inntektsulikhetene på Agder og andelen barn som 

lever i familier med vedvarende lavinntekt har økt. 

Et rausere og mer likestilt samfunn vil bidra til 

bedre folkehelse og mer inkludering. Dette vil også 

føre til at flere kan komme i arbeid og dermed  

øke sysselsettingsgraden og verdiskapingen, 

redusere inntektsforskjellene og forbedre leve- 

kårene i regionen. 

Klimaendringer er en global utfordring. Agder 

må både håndtere hendelser som følge av mer 

ekstremvær og gjennomføre utslippskutt for å 

oppfylle Parisavtalen. Transport står for mest 

klimagassutslipp i Agder, og det er derfor i denne 

sektoren de største utslippskuttene må tas.  

Samtidig er økt mobilitet sentralt for å bedre  

levekår, skape et felles bo- og arbeidsmarked  

og tilrettelegge for verdiskaping. Næringslivet  

i regionen har store muligheter for å utvikle nye 

klimavennlige løsninger og produkter, og dermed 

nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må 

Agder styrke innsatsen innen forskning, utvikling 

og innovasjon.

Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, samt 

arenaer for tro og livssyn, er viktig for innbygg- 

ernes levekår. De bidrar til å utvikle kreativitet og 

god folkehelse, og til sosial integrering. Frivillig 

sektor er en sentral del av Agders kulturliv. Kultur-

livet er i sterk utvikling, og det er gjennomført en 

satsing på kulturbygg i mange kommuner. Store 

kulturarenaer og formidlingsbygg kan gjøre Agder 

til en nasjonal kulturregion. Det er også viktig å ha 

fokus på kulturminner for å bevare Agders historie, 

bygge identitet og skape verdier.

Skjærgården og rik natur i innlandet gir et godt 

grunnlag for å videreutvikle Agder som turistmål. 

Det er områder der Agder har store naturverdier, 

som kystsonen og høyfjellet, som er sårbare og 

under utbyggingspress, blant annet på grunn av 

mulige nye vindkraftverk. Byspredning på Agder,  

i form av omfattende bolig- og næringsutbygging 

og store arealreserver utenfor definerte tett- 

steder, fører til unødvendig stor arealbruk,  

nedbygging av naturområder og dyrket mark, og 

kan legge ytterlige press på kommuneøkonomien. 

Det er viktig å finne rett balanse mellom vern  

av natur- og kulturverdier, og ivaretakelse av 

lokalsamfunnenes behov for bolig- og nærings- 

utvikling. 

Agder er en utadrettet region med lange tradi- 

sjoner for internasjonalt samarbeid. Næringslivet  

i landsdelen er eksportrettet, og mange av de 

største bedriftene har utenlandske eiere. Agder 

har innbyggere fra omtrent 150 land, mange  

utenlandske studenter og arbeidstakere, og en 

rekke transportforbindelser til utlandet. Inter- 

nasjonalt arbeid er viktig for at Agder skal bli en 

mer attraktiv, innovativ, inkluderende og lærende 

region. I internasjonalt samarbeid ligger det store 

muligheter for å utveksle kunnskap som bidrar  

til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til  

å profilere Agder som en attraktiv region utad. 
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en attraktiv region å bo i, jobbe  

i og besøke. Byene, tettstedene og bygdesentrene 

er trygge og attraktive steder med identitet og  

innovasjonskraft. Stedene er kompakte, tilrette-

lagt for alle, uansett funksjonsevne, og ivaretar  

behovene som både minoritetsgrupper og en 

stadig økende andel eldre har. Bolig-, handels-, 

kultur- og tjenestetilbudet er variert og tilpasset 

innbyggernes behov. 

Nærhet og gode møteplasser bidrar til samarbeid, 

nytenking og verdiskaping. Virksomheter med 

mange ansatte og besøkende ligger sentralt  

i byene og tettstedene. Byene og tettstedene  

er utviklet innenfor definerte tettstedsgrenser.  

Fortetting og gjenbruk av eksisterende ut- 

byggingsområder ivaretar både miljømessige,  

sosiale og kulturhistoriske verdier. Nye ut- 

byggingsområder er tilpasset et endret klima.

Samarbeid om levekår og stedsutvikling har  

bidratt til bedre helse og mindre sosiale forskjeller. 

Flere bor i gangavstand til dagliglivets gjøremål. 

De fleste velger derfor å forflytte seg uten bruk  

av privatbil, og langt færre er utsatt for støy-  

og luftforurensning. Det er god tilgang på boliger  

i ulike prisklasser, med gode innvendige og  

utvendige fellesarealer som er tilrettelagt for  

å kunne bo i eget hjem hele livet. Alle innbyggere 

har likeverdige muligheter til å delta i samfunnet.

Kristiansand og Arendal fungerer som hoved-

sentre for vekst på hele Agder. De mindre byene 

og tettstedene fungerer som vekstsentre for sin 

Attraktive og livskraftige byer, 
tettsteder og distrikter

region. De spiller på sine lokale fortrinn og ut- 

vikles som stadig mer attraktive steder med gode  

møteplasser for innbyggerne og besøkende. 

Utvikling av lokalsamfunnene skjer gjennom  

god planlegging og i henhold til lokaldemokratiske 

prinsipper. Det er tatt i bruk nye digitale verktøy 

for innbyggermedvirkning som involverer,  

engasjerer og utnytter kompetansen i befolk- 

ningen. God arkitektur gir stedene kvaliteter  

og tilbud som inviterer til møter mellom  

mennesker på tvers av generasjoner, kulturer,  

sosial bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.  

Innbyggerne opplever trygghet, sterk tilhørig- 

het og eierskap til lokalmiljøet. Dugnadsviljen,  

engasjementet og frivillig innsats står sterkt. 

Offentlige bygg planlegges for sambruk og  

samling av flere funksjoner, og er lokalisert slik  

at regionens tettsteder styrkes og transport- 

behovet reduseres. Det legges vekt på univer- 

sell utforming og inkluderende løsninger.

Regionens natur- og landbruksområder er  

ivaretatt for fremtidige generasjoner og er en  

del av regionens ressursgrunnlag og identitet.  

Naturmangfoldet og leveområdene til sårbare  

arter er ivaretatt, kulturlandskapet holdes i  

hevd, og landbruket produserer mer enn tidligere. 

Strandsonen langs sjø og vassdrag er skjermet 

mot utbygging, og vannforekomstene i regionen 

har god vannkvalitet. 
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Øke kompetansen om fortetting, gjenbruk av utbygde arealer, og stedsutvikling 
som bygger på kvaliteter, lokale fortrinn og utviklingsmuligheter.

Gjennomføre områdeløft og nærmiljøutvikling på steder med  
levekårsutfordringer. 

Vektlegge stedsutvikling ved investeringer i nye, offentlige bygg.

Lokalisere nye boliger og tjenestetilbud slik at flest mulig har gang- eller  
sykkelavstand til daglige gjøremål.

Legge til rette for barnefamilier og sikre tilgang til barnehage, skole,  
kultur- og fritidstilbud i sentrumsområder.

Styrke plan- og utviklingskompetanse, tverrsektoriell samhandling og tidlig  
inkludering av befolkningen i stedsutvikling.

Utvikle aktiviserende, trygge og inkluderende uterom og sosiale møteplasser. 

Bruke kunst, kultur, idrett, arenaer for tro og livssyn, samt kommersielle  
møteplasser for å øke stedskvalitet og skape folkeliv.

Sikre grøntområder og vassdrag, og skape gode koblinger mellom  
møteplasser og nærturområder.

Mål og veien til målet

Mål mot 2030 Veien til målet

Utvikle samarbeidsarenaer for lokal steds- og næringsutvikling mellom offentlig  
sektor, akademia, næringsliv og innbyggere.

Ivareta næringslivets behov for areal, og legge til rette for at virksomheter 
med mange besøkende lokaliseres i sentrumsområder. 

Følge opp Folkehelsestrategi for Agder i regionale og kommunale planer  
og strategier.

Styrke regionale sentre og tettsteder, blant annet gjennom en god fordeling  
av offentlige arbeidsplasser. 

Det er attraktive 
og varierte bo- og 
arbeidsmarkeder  
i hele Agder.

Byer, tettsteder  
og bygdesentre  
er utviklet kompakt 
og med kvalitet. 
Stedene har gode 
og inkluderende 
bomiljøer og  
møteplasser.

Ha en arealplanlegging som tar hensyn til at infrastruktur og mulighetene for 
kollektivtrafikk er ulik i distrikter og byer. 

Videreføre satsingen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler, 
blant annet til etablering av arbeidsplasser.
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Utvikle inkluderende og trygge boliger og bomiljø som ivaretar varierte behov knyttet 
til husholdningsstørrelse, alder, funksjonsvariasjon, kjøpekraft og livssituasjon.

Øke kunnskap om utvikling av nye boligtyper, boformer og bomiljø. 

Planlegge for et aldersvennlig samfunn.

Utvikle boliger med tilgang til utvendige og innvendige felles møteplasser.

Vitalisere nærings-, tjeneste- og handelsaktivitet i sentrum tilpasset fremtidens  
arbeidsmarked, tjenestebehov og handelsmønster.

Utvikle steder med funksjonsblanding av boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud  
som er universelt utformet. 

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

Mål mot 2030 Veien til målet

Kommune- 
sentrene har et 
variert arbeidsliv, 
tjeneste- og opp- 
levelsestilbud.

Flere har tilgang 
på bolig og bomiljø 
tilpasset sin livs- 
situasjon.
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 har Agder lykkes med å bruke det grønne 

skiftet til innovasjon og verdiskaping i privat og  

offentlig sektor. Utvikling og bruk av ny tekno- 

logi har bidratt til å løse store miljø- og klima- 

utfordringer. Agder har styrket sin posisjon som  

reiselivs- og opplevelsesdestinasjon. Et godt  

samarbeid mellom næringsliv, akademia og  

det offentlige har ført til at nye og attraktive  

arbeidsplasser er etablert over hele regionen. 

Agder har utnyttet mulighetene innen digital- 

isering, automatisering og kunstig intelligens.  

Sirkulær økonomi, der ressurser og produkter  

gjenbrukes, er et hovedprinsipp for nærings- 

utvikling og vekst. Det har vokst frem en mer  

variert næringsstruktur som har bidratt til at  

flere er i arbeid og til bedre levekår.

Fokus på sosial bærekraft har ført til at de 

menneskelige ressursene i landsdelen tas i bruk 

fullt ut. Arbeidslivet verdsetter kompetanse og 

utdanning uavhengig av funksjonsvariasjoner  

og minoritetstilhørighet, og hovedregelen er hele 

stillinger, uavhengig av kjønn og yrkesgruppe.

Høy kompetanse gjør at naturressurser brukes  

på en bærekraftig måte til å skape nye og fram-

tidsrettede produkter, løsninger og tjenester.  

Agders store tilgang på regulerbar og fornybar 

kraft har forsterket posisjonen som en ledende 

energiregion og en kompetanseregion for frem- 

tidens produksjon, distribusjon og bruk av energi.

En bevisst satsing på lokale kompetansemiljøer 

knyttet til skog- og trenæringen har skapt syssel- 

setting der ressursene er. Landsdelen leder an i 

satsing på klima- og miljøsmarte byggemetoder, 

med stort fokus på fornybare råstoffer og bygging 

Verdiskaping og bærekraft

i tre. Jordbruket på Agder har innen noen nisjer 

utviklet seg til å bli nasjonalt ledende, og satsing 

på lokal mat og lokale råvarer har bidratt til økt 

verdiskaping, også i de mindre sentrale delene  

av Agder.  

Den eksportrettede prosess- og leverandørindu- 

strien i Agder er verdensledende, både teknologisk 

og miljømessig. Regionens sterke kompetanse  

og teknologi fra olje, gass og maritim sektor er  

videreutviklet til nye vekstnæringer i havrommet. 

Den rike tilgangen på marine ressurser har både 

skapt arbeidsplasser og styrket de marine kunn-

skapsmiljøene. Verdien av fisk, oppdrett og  

videreforedling av marine arter har økt betydelig. 

Agder leder an innenfor e-helse og velferdstekno- 

logi, der det er utviklet og tatt i bruk innovative 

helsetjenester gjennom tett samhandling mellom 

offentlig og privat sektor, forskningsmiljøer,  

tjenestetilbydere og brukere. Offentlig sektor  

på Agder leverer også helhetlige tjenester på  

andre områder, og viser stor omstillingsevne med  

bakgrunn i digitalisering. Innovative offentlige  

anskaffelser og innkjøp bidrar til kompetanse- 

utvikling og nye løsninger, produkter og tjenester. 

Agder har en sterk entreprenørskapskultur med 

gode vilkår for vekstkraftige gründerbedrifter. 

Det er etablert flere arenaer for idé- og produkt-

utvikling. Næringsliv og gründere finner lett frem 

i tilbudet av virkemidler for forskning, utvikling og 

innovasjon. Samhandlingen mellom næringslivet 

og internasjonale aktører har forsterket seg ytter-

ligere. Samlet bidrar dette til å trekke investorer, 

nye bedrifter, kunnskaps- og teknologipartnere til 

regionen.
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Mål og veien til målet

Utvikle og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.

Mål mot 2030 Veien til målet

Øke bruken av innovative og bærekraftige offentlige anskaffelser.

Ta inn entreprenørskap i hele utdanningsløpet.  

Videreutvikle virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. 

Styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon knyttet til mer 
klimavennlig og bærekraftig forretningsutvikling og sirkulær økonomi.  

Mobilisere næringslivet og offentlig sektor til økt forskning, utvikling og innovasjon  
og øke deltakelsen i internasjonale samarbeidsprosjekter og forskningsprogrammer.

Det er høyere  
sysselsettingsvekst 
enn i landet for  
øvrig, med fokus  
på nye potensialer 
for bærekraftig  
verdiskaping.

Utvikle entreprenørskap og bærekraftig vekst rundt de etablerte  
industriklyngene.  

Flere vekstkraftige 
små og mellom-
store bedrifter er 
etablert. 
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Verdiskaping og bærekraft

Utvikle kompetansesentre og bedriftsnettverk for blå og grønn verdiskaping.

Legge til rette for bærekraftig utvikling og utbygging av fornybare energikilder. Regulerbar  
kraft og overføringskapasitet prioriteres, og det tas hensyn til viktige naturverdier.

Støtte opp om bærekraftig datalagring og dataprosessering på Agder.

Støtte opp om effektiv energibruk. 

Jobbe målrettet for heltidskultur og likestilt arbeidsliv.

Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen 
og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern.

Mål mot 2030 Veien til målet

Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på tvers av sektorer  
og bransjer.

Styrke arenaer for kommersialisering og videreutvikling av ideer og produkter.

Kartlegge muligheter og utvikle bærekraftig verdiskaping på bakgrunn  
av kunnskap om naturressurser og kulturverdier.Verdiskaping er  

basert på bære-
kraftig bruk av 
menneskelige  
ressurser og  
naturressurser.

Posisjonere Agder som en region som er sterk i praktisk bruk av kunstig 
intelligens.

Næringsstrukturen  
er mer variert og 
preget av godt  
samarbeid med  
akademia og  
offentlig sektor.

Legge til rette for kompetanseoverføring og økt nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid mellom næringsklyngene og bedriftsnettverk.

Videreutvikle reiselivs- og opplevelsesindustrien, blant annet ved å stimulere 
til felles produktutvikling og nye, sammenhengende verdikjeder. 

Bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt med hensyn til seriøsitetsbestemmelser  
og klimautfordringer. 
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en region som er preget av god 

helse og høy deltakelse i arbeidslivet. Flere kvinner 

jobber heltid og flere kvinner har lederstillinger.

Flere innvandrere og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne er i jobb. Innvandrernes kompe- 

tanse og erfaring er tatt i bruk og bidrar til  

nytenkning og innovasjon både i privat og  

offentlig sektor.

Det er svært få arbeidsledige og unge uføre,  

og flere som fullfører utdanning og går rett ut  

i heltidsjobb. Sosiale forskjeller i gjennomføring  

av høyere utdanning er sterkt redusert.

Barn, elever og studenter opplever god sammen-

heng i hele utdanningsløpet, med utdannings- 

miljø som fremmer læring, helse og trivsel.  

Det er høy barnehagedeltakelse i alle grupper  

av befolkningen.

Trygghet, trivsel og verdsetting av mangfold gir 

grunnlag for at alle barn og unge får oppfylt sitt 

potensial til læring. De som har behov for sær- 

skilt oppfølging eller tilrettelegging blir tidlig  

identifisert og får kvalifisert hjelp. Det er fokus  

på å gi barn og unge lærelyst og kompetanse som 

fremmer demokrati, medborgerskap, internasjonal 

forståelse, god folkehelse, livsmestring og bære-

kraft. Ansatte i barnehage og skole har nødvendig 

og oppdatert kompetanse.

Utdanning og kompetanse

Det er en god balanse mellom tilbud og etter- 

spørsel av kompetanse på arbeidsmarkedet.  

Livslang læring vektlegges for å opprettholde  

et kompetansenivå som gjenspeiler behovene  

i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Det er et 

sterkt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom 

høyere utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor, 

studieforbundene og andre regionale aktører. 

Distriktsvennlige og desentraliserte tilbud om 

høyere utdanning har skapt gode forutsetninger 

for regional kompetanseutvikling, også for de  

som ikke bor nær de store studiestedene. 
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Mål og veien til målet

Tilby målrettet utdanning når det gjelder kompetansebehovene knyttet til  
«Electric Region Agder» på videregående skoler, universitet og høyskoler.

Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i hele utdanningsløpet. 

Innføre rutiner for å sikre at barn, unge og studenter har et trygt og godt  
barnehage-, skole- og utdanningsmiljø. 

Legge til rette for at skolebygg og områdene rundt kan brukes som arena for 
fritids- og kulturtilbud for alle, for både organisert og egenorganisert aktivitet. 

Bruke digitale pedagogiske verktøy i alle barnehager og sørge for at ansatte  
har nødvendig digital kompetanse.  

Styrke tiltak for å øke andelen mannlige barnehage- og skolelærere, og andelen mann-
lige ansatte i tradisjonelt sterkt kvinnedominerte yrker, som for eksempel helsetjenester.

Mål mot 2030 Veien til målet

Legge til rette for at innvandrere kan bygge videre på sin formelle utdanning  
fra hjemlandet og sikre en formell godkjent utdanning i Norge.

Etablere «Arbeidspraksis-torg» som tilbyr praksisplasser til personer som 
ønsker seg arbeidserfaring. 

Følge opp tiltakene i Veikart for bedre levekår og Regional plan for likestilling, 
inkludering og mangfold.

Legge til rette for at innbyggerne kan bruke kollektivtransport til regionens 
utdanningstilbud.

Sysselsettingen 
har økt, særlig for 
utsatte og marg- 
inaliserte grupper.

Det har skjedd 
betydelige for- 
bedringer når det 
gjelder likestilling, 
inkludering, fysisk 
og psykisk helse.

Barnehager,  
skoler, høyere  
utdanning og 
bedrifter fremmer 
kultur for læring, 
helse og trivsel. 

Agder er inter- 
nasjonalt anerkjent 
som kompetanse-
region for fremti-
dens produksjon, 
distribusjon og  
bruk av energi.

Videreutvikle skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elevene alle  
skoledager, også digitalt.

Videreutvikle skolehelsetjenesten slik at den ivaretar en likeverdig vurdering  
av psykisk og fysisk helse. 

Legge til rette for økt leseglede og leseengasjement for barn og unge.
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Etablere gode rutiner for samarbeid i overgangene gjennom hele utdanningsløpet. 

Styrke overgangen mellom videregående opplæring og arbeidslivet.

Utdanning og kompetanse

Mål mot 2030 Veien til målet

Øke bruken av kombinasjonsklasser der elever kan ta grunnopplæring  
og videregående opplæring samtidig.  

Stimulere til økt bruk av fagskoletilbudet.

Videreutvikle distriktsvennlige fagskoletilbud og tilbud om høyere utdanning 
og kompetanseheving.

En høyere andel 
elever og studenter 
gjennomfører  
videregående  
opplæring, fag- 
skole og høyere 
utdanning.

Jobbe for at Sørlandet sykehus oppnår kvalitet på nivå med et universitetssykehus.

Etablere tett dialog mellom arbeidsliv og tilbydere av utdanning om behovene for  
kompetanse i arbeidslivet (spesielt yrkesfagsutdanning og høyere utdanning).

Samarbeide om utvikling og utprøving av nye lærefag.

Legge til rette for at studenter i høyere utdanning har gode tilbud om kobling 
til arbeidslivet.

Samarbeide om å få flere offentlige- og næringslivs ph.d.

Kartlegge behovet for kompetanse i rådgivertjenesten, spesielt innen karriereveiledning, og gjennom- 
føre kompetansehevingstiltak som møter elevenes behov for å ta gode karriere- og utdanningsvalg.

Øke antall læreplasser innen utdanningsprogram hvor det er behov for  
arbeidskraft.

Videreutvikle fleksible etter- og videreutdanningstilbud basert på arbeidslivets  
behov for ny kompetanse.

Det er god balanse 
mellom tilbud og 
etterspørsel etter 
kompetanse i det 
regionale arbeids-
markedet.

Utvikle utdanningsløp for velferdsteknologi og digitalisering.

Elever, lærlinger, studenter og lærere får tilbud om deltakelse i internasjonale 
utvekslingsordninger. 

Agder har en  
sterk internasjonal  
orientering i  
undervisningen  
på alle nivå.
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nasjonale støtteordninger for godsoverføring  

har ført til bedre vilkår for godstransport på sjø  

og jernbane. Realiseringen av Sørvestbanen er 

godt i gang.

Transporttilbudet til og fra utlandet er godt  

tilpasset behovet. Systematisk utbygging av  

digital infrastruktur har vært en drivkraft for  

utviklingen av landsdelen. 

Klimatilpasning er innarbeidet i all planlegging. 

Skadeomfanget på kommunikasjonsinfrastruktur 

som følge av ekstremvær er betydelig redusert. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er samordnet 

mellom kommune, fylke og stat, noe som har  

bidratt til et robust kraft- og telekommunika- 

sjonsnett. 

Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en foregangsregion for reduksjon 

av klimagassutslipp og forurensning gjennom en 

elektrifisering av hele transportsektoren. Nød- 

vendig infrastruktur for et fullelektrisk samfunn  

er bygd ut, mens informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi har gjort det enkelt å velge den 

mest klimavennlige løsningen for innbyggerne  

og besøkende. 

Nye fleksible mobilitetsløsninger har bidratt til  

å dempe veksten i personbiltrafikken i både byer 

og distrikter. I byregionene er personbiltrafik-

ken redusert, noe som har gitt et renere bymiljø, 

mindre støy og bedre vilkår for næringstrafikken. 

Kollektivtilbudet er utvidet, er tilpasset felles  

bo- og arbeidsmarkeder, og har nullutslipps- 

løsninger som tilfredsstiller kravene til frem- 

kommelighet og sømløs mobilitet.  

Kollektivtilbudet og gang- og sykkelveier er 

universelt utformet.  Det er enkelt å reise kollek-

tivt, gå og sykle til daglige gjøremål. Økt fysisk 

hverdagsaktivitet har bidratt til bedre folkehelse. 

Agder har oppnådd nasjonale målsettinger om å 

redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Agder har et effektivt hovedveinett med til- 

førselsveier som knytter regionen sammen.  

Investeringer i og vedlikehold av fylkesveiene  

har økt. Infrastruktur for godstransport er  

effektiv og miljøvennlig med gode koblinger 

mellom vei, bane, sjø og luft. Et styrket havne- 

samarbeid, kapasitetsøkninger på sporet og  

Transport og kommunikasjon
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Ta i bruk mobilitetsløsninger for å ivareta befolkningens transportbehov  
i spredtbygde områder hvor det ikke er marked for konvensjonelle tjenester.

Mål og veien til målet

Redusere antall ulykker gjennom holdningsskapende arbeid og utbedringstiltak  
på vei og trafikkmiljø.

Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen  
og Rv 9 med gul midtstripe til Hovden. Oppgradere Rv 41 og Fv 42 som hovedvei for distriktene.  

Mål mot 2030 Veien til målet

All utbygging skjer etter prinsippene om samordnet bolig-, areal- og  
transportplanlegging.

Sikre regional og statlig finansiering av infrastruktur for miljøvennlig transport 
og innfasing av fremtidsrettede løsninger. 

Definere og etablere sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, 
med effektive knutepunkter for person- og godstransport. 

Sikre nasjonale og internasjonale transportforbindelser med god tilkobling  
til EUs hovedtransportnettverk gjennom Jyllandskorridoren.

Samarbeide om prioritering og gjennomføring av godstiltak på Agder. 

Det er etablert 
miljøvennlige, 
effektive, sikre og 
universelt utformete 
mobilitetsløsninger. 

Arbeide aktivt for å videreutvikle dagens tilbud på jernbanen med sammenkobling av Sørlandsbanen  
og Vestfoldbanen og på sikt få realisert Sørvestbanen, en kystnær jernbane mellom Oslo og Stavanger.  

Bygge ut en stabil og robust kraftinfrastruktur for klimavennlig mobilitet. 

Iverksette tiltak for at transportsektoren blir utslippsfri.

Iverksette tiltak for å redusere utslipp fra bygging, drift og vedlikehold av vei.

Nødvendig infra- 
struktur for et  
lavutslippssamfunn  
er bygd ut.

Bygge ut digital infrastruktur som bidrar til å redusere transportbehovet  
og effektivisere leveransen av tjenester.

Transportbehovet 
på Agder er  
redusert.

Prioritere gang- og sykkelveier langs skoleveier, slik at trafikksikkerheten til  
skolebarn styrkes. 
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Sørge for at viktig transportinfrastruktur er skred- og flomsikret. 

Ta i bruk ny teknologi og øke samarbeidet om å dele data for å bli bedre  
forberedt på ekstremsituasjoner. 

Legge til rette for fremtidsrettede digitale løsninger for alle husstander og bedrifter.

Bygge ut en stabil og robust fiberinfrastruktur (bredbånd, mobilnett) og etablere flere  
sammenhengende fiberkabler til og fra Agder, inkludert internasjonale sjøfiberforbindelser.

Sikre samfunnets behov for transport og kommunikasjon ved kriser.

Koordinere beredskapsinnsatsen på tvers av kommunegrensene. 

Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser som tar hensyn til klimaendringer.

Forebygge uønskede hendelser innen transportsektoren og minske følgene av disse.

Prioritere gang- og sykkelveier i areal- og transportplanlegging, slik at det blir  
mer attraktivt å gå og sykle.

Styrke tverretatlig samarbeid for å forbedre kollektivtransportens  
fremkommelighet og attraktivitet. 

Transport og kommunikasjon

Mål mot 2030 Veien til målet

Digital infrastruktur 
er robust, har god 
kapasitet og inter-
nasjonal tilknytning. 

Infrastruktur for 
transport og  
kommunikasjon  
er tilpasset  
klimaendringer og  
ekstremsituasjoner.

Andelen reiser 
som foretas til fots, 
med sykkel og med 
kollektiv er økt. 

Bruke innovative planleggingsmodeller.Planlegging av areal-
bruk og transport- 
system skal fremme 
en bærekraftig  
samfunnsutvikling.

Iverksette tiltak for bruk av autonome transportløsninger.Agder er forberedt 
på fremtidens  
transportløsninger.
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Fremtidsbilde Agder
 

I 2030 er Agder internasjonalt kjent som en 

nyskapende og mangfoldig kulturregion med en 

kunnskapsbasert kulturpolitikk. Frivillig og offent-

lig sektor, akademia og næringsliv samarbeider 

målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk 

utviklingsarbeid, og eksperimenterer med nye 

samarbeidsformer i regionen, nasjonalt og  

internasjonalt. Samarbeidet har utløst kulturens  

potensial for å skape regional stolthet, sosial  

inkludering og økonomisk utvikling. Dette reflek- 

teres i tilbudet innen kunst, idrett og kulturarv, 

hvor alle kommuner har godt utbygd infrastruktur 

for dette, og alle innbyggere har like muligheter for  

å delta og utvikle egne kreative evner og talenter.

Kulturinstitusjoner, idrettsarenaer, museer, og  

en unik kulturarv gjør Agder til et attraktivt  

reisemål som trekker et voksende antall besøk- 

ende fra inn- og utlandet. Det er et omfattende  

klyngesamarbeid mellom kultursektor og reiseliv, 

som er ledende innenfor teknologisk utvikling. 

Fleksible tilbud av produksjons- og øvingslokaler 

og opplæring i entreprenørskap, gjør regionen 

særlig attraktiv for kunstnere, kulturarbeidere 

og kreative næringer. Vitale miljøer ved og rundt 

universitetet, kulturinstitusjonene og kompetan-

sesentrene gjør det attraktivt for nyutdannede 

innen praktiske og estetiske fag å bli boende på 

Agder. Den høye kunstnertettheten gir god tilgang 

til kunstnerisk og kreativ kompetanse som stimu-

lerer fritidskulturlivet, skoleverket og næringslivet. 

Kultur

Kommunene har styrket den kulturelle infrastruk- 

turen. Kultur- og idrettsanlegg er sentrale arenaer 

for sosialt fellesskap, breddeaktivitet og talent- 

utvikling. Innsatsen har gitt innbyggerne bedre 

livskvalitet og bedre helse, og har bidratt til en  

god inkludering av innvandrerbefolkningen. 

Kulturlivet er beriket med impulser fra utlandet. 

Flere kunstnere, forfattere og musikere fra Agder 

stiller ut, opptrer eller blir publisert i utlandet,  

og flere kulturinstitusjoner, festivaler og idretts- 

arrangementer har et internasjonalt tilsnitt.

God forvaltning av verdifull kystkultur og kulturarv 

i indre bygder styrker den regionale identiteten og 

stoltheten. Utviklingen i de historiske bysentrene 

skjer med utgangspunkt i kulturhistoriske verdier. 

Ny bruk og gjenbruk av verneverdige bygg bidrar  

til god klima- og miljøforvaltning. Museene for- 

valter antikvariske bygg og formidler regionens  

historie. I tillegg har bevisstheten om samtids- 

arkitektur som kulturverdi økt. Med faglig støtte 

fra regionens bygningsvernsentre fungerer  

håndverksmiljøene som gode ambassadører for 

kulturminnevernet. 
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Mål og veien til målet

Stimulere utvikling av digitale kreative næringer og ulike former for digital kultur.

Jobbe aktivt for at uthavnene og Setesdalskulturen kommer på UNESCOs 
liste over henholdsvis verdensarv og immateriell kulturarv.

Etablere og videreutvikle bygningsvernsentre.

Utvikle modeller for samskaping mellom aktørene innen immateriell kulturarv.

Jobbe for at riksvei 9 gjennom Setesdal får status som nasjonal turistvei.

Etablere flere undervisningstilbud i entreprenørskap for kunstnere 
og kulturarbeidere. 

Mål mot 2030 Veien til målet

Innarbeide strategier for å øke forsknings- og utviklingsaktivitet innen  
kultursektoren i relevante planer og styringsdokumenter.

Legge til rette for etter- og videreutdanning innen kunst- og kulturfag. 

Sikre praktiske og estetiske fag i hele læringsforløpet – fra barnehage  
til universitetsnivå. 

Legge til rette for at offentlige bygg og lokaler brukes aktivt for å tilby kunstnere og 
kulturarbeidere verksteder, atelierer, studioer, residensordninger o.l. til rimelig husleie.

Utvikle, styrke og samordne tilskudds- og stipendordninger for kunstnere  
og kulturarbeidere. 

Kultursektorens 
aktivitet innen 
forskning og  
utvikling er over 
landsgjennom- 
snittet.

Videreutvikle store regionale kulturinstitusjoner med nasjonal betydning. 

Legge til rette for økt bruk at kunstnere og kulturarbeidere i offentlige  
prosjekter og prosesser.

Tettheten av  
kunstnere og kultur- 
arbeidere er den 
høyeste i landet 
utenfor Oslo.

Styrke samarbeidet med frivillig sektor om kulturminnevern.

Verdiskapingen 
knyttet til kystkultur, 
kulturarv i indre 
bygder og trehus-
byene har økt. 
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Kultur

Videreutvikle bibliotek, museer, kulturskoler, ungdomshus, fritidsklubber og  
idrettsanlegg som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering. 

Gjennomføre årlige dialogmøter mellom offentlig sektor, frivillig sektor,  
profesjonelle fagmiljøer, næringslivsaktører m.fl.

Mål mot 2030 Veien til målet

Arbeide for at næringsklyngen for reiseliv, kultur og opplevelser (USUS) blir tatt  
opp i det nasjonale klyngeprogrammet eller oppnår tilsvarende nasjonal posisjon. 

Tilrettelegge kulturelle satsinger og regionens kulturarv for helhetlig  
attraksjonsutvikling.

Igangsette prosjekter for å utvikle digital kompetanse som kan skape nye 
kunstneriske uttrykk, levende formidling og nye arbeidsformer.

Utrede muligheter for utvikling og finansiering av gode digitale løsninger  
for å øke barns og unges deltakelse på kulturelle møteplasser.

Gi elever på flere videregående skoler tilbud om å velge fag innen idrett,  
også på yrkesforberedende utdanningsprogram.

Alle innbyggere har 
muligheter til å delta 
på fellesarenaer for 
kultur og idrett og  
til å utvikle egne 
kreative evner.

Alle innbyggere 
opplever å ha god 
tilgang til et bredt 
spekter av kultur- 
og idrettstilbud  
i nærområdet. 

Markedsføre forfattere og kunstnere fra Agder med internasjonal status som 
grunnlag for reiselivsutvikling.

Samarbeidet  
mellom kultur- 
sektoren og  
reiselivet om  
kulturturisme har  
oppnådd nasjonal
status. 

Legg til rette for at lag og foreninger kan benytte offentlige lokaler, idrettshaller  
og idrettsanlegg uten kostnader eller til meget gunstig leie.

Sikre deltakelse fra ulike grupper i befolkningen i frivillige kulturaktiviteter.

Frivillighet er  
drivkraft i videre- 
utviklingen av  
Agders kultur-  
og idrettsliv.
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Regionplan Agder 2030 følges opp ved å  

gjennomføre konkrete tiltak for å nå målene.  

Disse beskrives i fireårige handlingsprogram  

som rulleres jevnlig. 

Handlingsprogrammet må ses i sammenheng  

med Veikart for bedre levekår i Agder, Klima- 

veikart Agder og de bransjespesifikke nasjonale 

klimaveikartene fra industri, landbruk og andre 

sektorer. Oppfølging av tiltakene i veikartene er 

viktig for å oppnå hovedmålet i regionplanen.

Det skal også jobbes aktivt for å realisere mål- 

bildet «Electric Region Agder» om at Agder skal 

bli en region der alt er elektrisk og fornybart.

I tillegg vil samarbeids- og utviklingsavtalene  

mellom fylkeskommunen og kommunene 

på Agder være viktige for konkretisering og  

forpliktende oppfølging av regionplanen. 

En god gjennomføring av Regionplan Agder  

2030 forutsetter at fylkeskommunen,  

kommunene, regional stat og andre aktører 

forankrer oppfølgingen i egne styrings- 

dokumenter og budsjettprosesser. Fylkes- 

kommunen skal utarbeide måleindikatorer for  

å følge med på måloppnåelsen frem til 2030. 

Oppfølging av planen
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Høringsuttalelse Regional planstrategi for Agder 2020-2024 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret slutter seg til forslag i høringsutkast til Regional planstrategi Agder 2020-2024 
for planer og strategier som videreføres, planer som foreslås revidert eller rullert, og planer som 
foreslås opphevet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på 
høring. Frist for høringsuttalelse er i brev av 10.02.20 utsatt til 01.04.2020. 
 
Innledning 
Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett 
år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige 
organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi 
skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden. 
 
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og så ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 
videre regional planlegging. 
 
Regional planstrategi for Agder må ses i sammenheng med Regionplan Agder 2030.  
Denne planen er det viktigste overordnete styringsdokumentet for utviklingen av det nye Agder-
fylket. Mye av det som skal være en del av arbeidet med en regional planstrategi er allerede blitt 
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gjennomført som en del av arbeidet med regionplanen. Det gjelder ikke bare krav til prosess, 
men også viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter, og 
politiske prioriteringer.  
 
Det er et mål at regional planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. 
Et viktig formål med denne planstrategien er derfor å benytte etableringen av det nye Agder-
fylket til å rydde i antall planer. Samtidig vil det etter sammenslåingen til et nytt og større fylke 
være behov for å oppdatere en del styringsdokumenter som i sin tid ble utarbeidet for enten 
Aust-Agder eller Vest-Agder. Et annet sentralt spørsmål i den forbindelsen har vært hvilke 
planer det er behov for å oppnå målene i Regionplan Agder 2030. En god del av Agders 
regionale utfordringer er tenkt å håndteres gjennom en målrettet oppfølging av Regionplan 
Agder 2030, framfor å utarbeide egne planer på dem. Sist men ikke minst må vurderingen av 
planbehovet også bygge på nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  
 
Det er foretatt en gjennomgang av alle eksisterende styringsdokumenter i fylkeskommunen 
der det er vurdert hvilke planer og strategier som er tenkt videreført, rullert, revidert eller 
opphevet. Ved utgangen av 2019 hadde Aust-Agder fylkeskommune 
og Vest-Agder fylkeskommune til sammen 17 regionale planer pluss 45 strategier, 
handlingsprogram, eller andre strategidokumenter. Hvis planstrategien gjennomføres som 
beskrevet vil antallet regionale planer reduseres til 11 i denne perioden. Antall strategier og 
andre styringsdokumenter vil reduseres til 18. 
 
Sentrale utviklingstrekk for Agder –er beskrevet i vedlegget «Agdertall 2019». 
 
Hjemmelsbakgrunn 
 
Plan- og bygningsloven § 7 
 
 
Vurdering: 
 
Det er en grunnleggende ambisjon om å ha færrest mulig planer men det vil likevel være 
nødvendig å utarbeide noen nye planer, strategier og styringsdokumenter de neste årene. En 
viktig grunn for dette er behov for å harmonisere politikken på områder der det pr i dag 
eksisterer ulike planer for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder. 
 
Konkret legger forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 opp til å utarbeide følgende 
nye regionale 
 
Planer: 

1. Regional plan for handel og senterstruktur for Agder. 
Begrunnes med at det i dag foreligger planer for Aust-Agder og for Vest-Agder som 
medfører forskjellsbehandling av kommunene i de tidligere fylkene. Utarbeidelse av ny 
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plan for hele Agder bør derfor ha høy prioritet for å harmonisere politikken på dette 
området. 
 

2. Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050. 
Begrunnelsen for behov for revidering av gjeldende areal- og transportplan er å få en 
plan som skal legge til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om 
nullvekst for persontrafikken.  
 

3. Regionplan Lister 2030. 
Arbeidet med denne planen er igangsatt og vil foregå i 2020. Regionplan Lister 2030 skal 
være en konkretisering og tilpasning av Regionplan Agder 2030 for Listerregionen.  
 

4. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder. 
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som 
skal sikre en mest mulig helhetligbeskyttelse og en bærekraftig bruk av 
vannforekomstene.  Utarbeidelsen av vannforvaltningsplaner og er lovpålagt. 
Eksisterende plan er fra 2016.  

 
Innholdet i planene er omtalt i vedlagt forslag til Regional planstrategi Agder 2020-2024 s. 11. 
 
Strategier: 
 

1. Strategi for mobilitet Agder 2030. 
2. Handlingsprogram for fylkesveger 2021 – 2024. 
3. Strategi for trafikksikkerhet i Agder. 
4. Strategi for kulturarv 2030. 
5. Frivillighetsstrategi. 
6. Bibliotekstrategi. 
7. Bibliotekstrategi. 
8. Strategi for høstbar vilt og høstbar innlandsfisk. 
9. Tannhelsestrategi 
10. Skolebruksplan for Agder. 

 
Innholdet i strategiene er omtalt i vedlagt forslag til Regional planstrategi Agder 2020-2024 s. 
12-13. 
 
Følgende planbehov er drøftet, men ikke foreslått tatt med for perioden 2020-2024: 
 

1. Plan eller strategi for biologisk mangfold. 
2. Klima- og energiplan 
3. Regional plan for energiutbygging. 
4. Bolig-, areal- og transportplan for hele Agder. 
5. Regional kystsoneplan med fokus på blå vekst. 
6. Regional temaplan for mineralressurser i Agder. 
7. Strategi for sirkulærøkonomi. 
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8. Strategi for universell utforming. 
9. Plan for internasjonalisering i utdanningssektoren på Agder. 

 
Vurderingene knyttet til den enkelte plan finnes i vedlagt høringsutkast (forslag) til Regional 
planstrategi Agder 2020-2024 s. 14 og 15. 
 
Av pkt. 8 «Oversikt over eksisterende planer og strategier og deres status» i høringsutkast 
(forslag) til Regional planstrategi Agder 2020-2024 framgår hvilke planer og strategier som 
videreføres, s. 16 og 17.  Hvilke planer som foreslås revidert eller rullert, s. 17 -19 og hvilke 
planer som foreslås opphevet, s. 19 og 20. 
 
Konklusjon: 
 
Vurderingene i høringsutkast (forslag) til Regional planstrategi Agder 2020-2024 samsvarer med 
Lyngdal kommunes interesser.  Det foreslås derfor ikke endringer i de prioriteringer som er 
foreslått i høringsutkastet 
 
 
Vedlegg: 

1 1_Regional-planstrategi-for-Agder-2020-2024_høringsutkast 
2 Agdertall 2019 
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1. Innledning: Regional planstrategi for Agder og forholdet til Re-
gionplan Agder 2030 

 
Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett 

år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige 

organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi 

skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.  

 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 

langsiktige utviklingsmuligheter og så ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 

videre regional planlegging. 

 

Regional planstrategi for Agder må ses i sammenheng med Regionplan Agder 2030 og pro-

sessen for utarbeidelse av den. I 2019 ble Regionplan Agder 2030 vedtatt av Aust-Agder 

fylkesting og Vest-Agder fylkesting. Denne planen er det viktigste overordnete styringsdoku-

mentet for utviklingen av det nye Agder-fylket. Regionplan Agder 2030 er blitt til gjennom et 

omfattende samarbeid med kommuner, statlige organer, og en rekke andre organisasjoner 

og institusjoner (se også kapittel 4 i denne planstrategien). Mye av det som skal være en del 

av arbeidet med en regional planstrategi er allerede blitt gjennomført som en del av arbeidet 

med regionplanen. Det gjelder ikke bare krav til prosess, men også viktige regionale utvik-

lingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter, og politiske prioriteringer. Proses-

sen for utarbeidelse av regional planstrategi for Agder har derfor vært enklere organisert enn 

i andre fylker som ikke har en tilsvarende regionplan. 

 

Det er et mål at regional planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nød-

vendig. Et viktig formål med denne planstrategien er derfor å benytte etableringen av det nye 

Agder-fylket til å rydde i antall planer. Det er ønskelig med færre planer som følges opp bedre. 

Dette anses å være i tråd med tydelig formulerte ønsker fra både kommune- og fylkespoliti-

kere. Samtidig vil det etter sammenslåingen til et nytt og større fylke være behov for å opp-

datere en del styringsdokumenter som i sin tid ble utarbeidet for enten Aust-Agder eller Vest-

Agder. Det er disse to motstridende utgangspunkter som er lagt til grunn for vurderingen av 

planbehovet i denne planstrategien. Et annet sentralt spørsmål i den forbindelsen har vært 

hvilke planer det er behov for for å oppnå målene i Regionplan Agder 2030. En god del av 

Agders regionale utfordringer er tenkt å håndteres gjennom en målrettet oppfølging av Re-

gionplan Agder 2030, framfor å utarbeide egne planer på dem. Sist men ikke minst må vurde-

ringen av planbehovet også bygge på nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-

legging (se kap. 3). 

 

Hvilke planer og strategier som ønskes å prioritere i perioden fram til 2024 er beskrevet i ka-

pittel 6, mens det i kapittel 7 er beskrevet hvilke andre planbehov som er blitt drøftet så langt.  

 

Det er foretatt en gjennomgang av alle eksisterende styringsdokumenter i fylkeskommunen 

der det er vurdert hvilke planer og strategier som er tenkt videreført, rullert, revidert eller 

opphevet (se oversikt i kapittel 8). Ved utgangen av 2019 hadde Aust-Agder fylkeskommune 

og Vest-Agder fylkeskommune til sammen 17 regionale planer pluss 45 strategier, handlings-

program, eller andre strategidokumenter. Hvis planstrategien gjennomføres som beskrevet 

vil antallet regionale planer reduseres til 11 i denne perioden. Antall strategier og andre sty-

ringsdokumenter vil reduseres til 18.  
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2. Sentrale utviklingstrekk for Agder 
 

Til arbeidet med denne planstrategien er det blitt utarbeidet kunnskapsgrunnlaget «Agdertall 

2019», som gir en oversikt over de viktigste utviklingstrekk for Agder. Disse oppsummeres 

slikt: 

 

 Per 1. januar 2019 hadde Agder litt over 305.000 innbyggere. Agder har i den siste 10-

årsperioden vært blant de raskest voksende regionene i Norge, men hadde som resten 

av landet lavere befolkningsvekst i 2018 I forhold til tidligere år. Dette skyldes i hovedsak 

lavere arbeidsinnvandring. Utenlands innvandring utgjør den største kilden til befolk-

ningsvekst på Agder, og har betydd forskjellen mellom befolkningsvekst og nedgang for 

mange kommuner på Agder i perioden 2000-2019. 

 Ujevn vekst: størst i kristansandsregionen og arendalsregionen, og svakest i Setesdal og 

øst i østre Agder. 

 Byene, kommunesentrene og tettstedene vokser, også i kommuner som samlet sett har 

befolkningsnedgang. 

 Aldrende befolkning: 60 % av den samlede (forventede) befolkningsveksten frem mot 

2040 vil bestå av personer i aldersgruppen 67+. Siden andelen 67+ år vil øke i forhold til 

alle andre aldersgrupper, vil det bli færre arbeidende per eldre i fremtiden. 

 Boligmassen på Agder har vært og er fremdeles sterkt dominert av ene- og tomannsboli-

ger (ca. 72 prosent). Byspredning er en utfordring i pressområder på Agder: En stor an-

del av boligbyggingen synes å finne sted i mer perifere områder i grønnstrukturen rundt 

byene. 

 Agder ligger på landsgjennomsnittet for andelen elektriske personbiler, som utgjør 7 pro-

sent av registrerte personbiler i 2018. 

 Agder har høy bilandel og færre som kjører kollektivt og sykler (med unntak av Kristian-

sand).   

 Videre utbygging av firefelts E18 og E39 styrker potensialet for transport av varer og tje-

nester i og gjennom regionen, men svekker samtidig konkurranseevnen for Sørlandsba-

nen og kollektiv persontransport.  

 Klimagassutslippene har totalt sett økt med 11 % i perioden 2009-2017. 14 kommuner 

har redusert sine utslipp, mens 11 kommuner har økt utslippene. 5 kommuner har hatt et 

stabilt utslippsnivå (+/-5 %).  

 Agder har et stort overskudd av fleksibel vannkraft, og har gjennom en kombinasjon av 

sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik global fornybar kraft-posi-

sjon.  

 Det er en lavere andel av befolkningen på Agder som har høyere utdanning enn lands-

gjennomsnittet. 

 Andelen som gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år er høyere på Ag-

der enn landsgjennomsnittet.  

 Det har i perioden 2012 til 2018 vært en økning på 26 prosent i antall studenter ved Uni-

versitetet i Agder.  
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 Den samlede verdiskapingen i Agder er i 2018 beregnet å ha en verdi på over 117 milli-

arder kroner. Det utgjør nær 4 prosent av den samlede verdiskapingen i landet. Største 

bidragsyterne i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er industrien, helse- og om-

sorgstjenester, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. 

 Agder er en av de store eksportregionene i Norge og blant landets største eksportører 

av industrielle produkter. 

 Næringslivet i Agder har en relativt lav FoU-aktivitet sammenliknet med mange andre re-

gioner i landet. 

 Agder har gjennom mange år utmerket seg som en gründerregion med mange nyetable-

ringer. Hoveddelen av nyetablerte foretak er innen næringer som eiendom, bygg og an-

legg, kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, og detaljhandel. 

 Største enkeltnæringer i Agder, målt i andel sysselsatte, er undervisning, helsetjenester 

og detaljhandel. 

 Agder har en lavere andel sysselsatte enn landet som helhet. Innvandrere fra ikke vest-

lige land har en betydelig lavere sysselsetting enn befolkningen for øvrig.  

 Likestilling i arbeidsmarkedet: Agder skiller seg fra landsgjennomsnittet særlig mht. den 

høye andelen kvinner som har deltidsarbeid. 

 Agder har den høyeste andelen i landet av mottakere av støtte til livsopphold for alle al-

dersgrupper og begge kjønn. 

 3 av 4 egder opplever egen helse som svært god eller god.  

 Andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger er større og øker mer enn lands-

gjennomsnittet. 

 Det er økende tendens til at innbyggerne i Agder oppgir å ha psykiske helseplager, som i 

landet for øvrig.  

 Overvekt som er en global trend, gjør seg også gjeldene i Agder.  

 Opplevelsen av ensomhet er et økende fenomen. I Agder oppgir en av fire ungdommer 

at de er ensomme, og en av syv voksne oppgir det samme. 

 

For mer informasjon kan Agdertall 2019 lastes ned her: https://agderfk.no/vare-tjenester/sta-

tistikk-analyse-og-kart/agdertall/ 
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Kart: Kommunenes andel av samlet vekst på Agder 2014 – 2019 (Kilde: SSB) 

 
 

Figur: Direkte utslipp av klimagasser i Agder 1991-2017 (Kilde: SSB (1991-2009), Miljødirektoratet (2009-2017), 

ny beregningsmetodikk fra 2009) 
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Figur: Alderspyramide for Agder 2018 og 2040 (Kilde: SSB)  

 
Tabell: Forsørgingsgrad i Agder – antall arbeidsføre (16-66 år) per pensjonist (67+) (Kilde: SSB)  

 

 
Kart: Sysselsettingsandel per kommune, personer 20-66 år, 2018 (Kilde: SSB) 
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3. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år legge frem nasjo-

nale forventninger til regional og kommunal planlegging. Disse forventningene skal bidra til 

å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp 

i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til 

grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 

 

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for perioden 2019–2023 

er blitt vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Med denne nyeste utgaven av de na-

sjonale forventningene ønsker regjeringen å styrke det lokale selvstyret i planleggingen. Det 

betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige 

regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging 

skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. Regjeringen leg-

ger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utford-

ringene, og regjeringen fremhever planleggingen som «et av deres viktigste verktøy» i den 

sammenheng.  

 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 

det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 

viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. For 

øvrig viderefører de nasjonale forventningene politikken som fremgår i meldingen om «Be-

rekraftige byar og sterke distrikt», Meld. St. 18 (2016–2017). Fylkeskommunen har utover 

det merket seg at de nasjonale forventningene  

 har særlig fokus på transport, næringsutvikling og effektive planprosesser, 

 legger vekt på at fylkeskommuner og kommuner skal legge til rette for vekst og utvikling i 

kompakte og klart avgrensete by- og tettstedsområder gjennom regionale bolig-, areal- 

og transportplaner, 

 fremhever viktigheten av gode planprosesser som inkluderer barn og unge og å bruke 

digitale verktøy i planleggingen. 

Dokumentet kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjo-

nale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/ 

 

Agder fylkeskommunen vil legge disse forventninger til grunn både i utarbeidelsen av nye, 

samt i oppfølgingen av allerede vedtatte planer og strategier. Nylig vedtatt Regionplan Agder 

2030, som er det viktigste overordnete styringsdokumentet for utviklingen av Agder, har et 

tydelig bærekraftperspektiv og vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av de nasjonale forvent-

ningene.  
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4. Overordnete mål: Regionplan Agder 2030 
 

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt i 2019 av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder, og 

erstattet tidligere Regionplan Agder 2020 som viktigste overordnete styringsdokumentet for 

utviklingen av Agder.  

 

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  

 

Dette innebærer å 

 bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, 

 samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå, 

 jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og 

helhetlig levekårssatsing, 

 redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, 

 utnytte mulighetene som digitalisering gir. 

 

Regionplan Agder 2030 har fem hovedsatsingsområder: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Transport og kommunikasjon 

 Kultur 

 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene 

av bærekraft i hovedmålet: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

 

Regionplan Agder 2030 følges opp gjennom en regional samhandlingsstruktur, som er under 

reetablering. Denne består i et ordførerforum, der alle ordførere på Agder møtes, et tilsva-

rende rådmannsforum, Sørlandstinget der ordførerne møter Agders stortingsrepresentanter, 

samt faggrupper og regionale koordineringsgrupper som er opprettet for å følge opp satsings-

områder i Regionplan Agder. 

 

Første handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 er under utarbeidelse og forventes lagt 

frem for politisk behandling i fylkestinget i juni 2020. Kommuner, regional stat, organisasjoner 

mv. er invitert til å gi innspill til handlingsprogrammet. 
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5. Definisjoner og begrepsavklaringer 
 

Agder fylkeskommune ønsker å være mer tydelig på hvilken status en plan eller et annet stra-

tegidokument har.  

 

Betegnelsen «Regional plan» er forbeholdt planer som er utarbeidet gjennom en prosess i tråd 

med plan- og bygningslovens krav for utarbeidelse av regionale planer.  

 

Alle andre politisk vedtatte strategidokumenter som følges opp med tiltak, men som kan være 

resultat av enklere prosesser, kalles «strategi».  

 

Et «handlingsprogram» er et dokument som beskriver hvilke konkrete tiltak som skal settes i 

gang for å følge opp en plan eller en strategi. Hver regional plan skal ha et tilhørende hand-

lingsprogram for gjennomføring av planen. Siden handlingsprogram utarbeides som del av en 

regional plan nevnes de ikke spesielt i denne planstrategien, med unntak av handlingsprogram 

for fylkesveg, fordi disse ikke er direkte knyttet til kun én plan. 

 

Parallelt med Regionplan Agder 2030 er det blitt utarbeidet to såkalte «veikart»: «Klimaveikart 

Agder»1 og «Veikart for bedre levekår»2. Veikartene er hverken en plan eller strategi. De inne-

holder helt konkrete tiltak som bidrar til henholdsvis å redusere klimagassutslipp og forbedre 

levekårene på Agder, og er derfor viktige for å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å 

utvikle Agder til et lavutslippssamfunn med gode levekår. Veikartene er ikke juridisk bindende, 

men det er ønsket at kommunene på Agder sammen med fylkeskommunen bruker veikartene 

aktivt som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2030. 

  

                                                           
1 https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-
klima/klimaveikart-agder/  
2 https://levekaragder.no/  
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6. Prioriterte planer og strategier 2020-2024 
 
Til tross for den grunnleggende ambisjonen om å ha færrest mulig planer vil det være nød-

vendig å utarbeide noen nye planer, strategier og styringsdokumenter de neste årene. Det 

gjelder f. eks. på områder som ikke dekkes av Regionplan Agder 2030. En annen viktig 

grunn er at det er behov for å harmonisere politikken på områder der det per i dag eksisterer 

ulike planer for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder. 

 

Konkret legges det opp til å utarbeide følgende nye regionale planer og strategier i perioden 

2020-2024. 

 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven: 

 

1. Regional plan for handel og senterstruktur for Agder: Fram til en ny plan for hele Ag-

der utarbeides på dette temaet gjelder fortsatt de eksisterende planene for Aust-Agder 

og Vest-Agder. Selv om disse to planer har samme intensjon har de en ulik politisk til-

nærming. I praksis fører dette til en forskjellsbehandling av kommunene i tidligere Aust-

Agder og Vest-Agder. Utarbeidelse av en ny plan for hele Agder bør derfor ha høy priori-

tet for å harmonisere poltikken på dette området. Det legges opp til at planarbeidet gjen-

nomføres fra 2021 til 2023. I tråd med Regionplan Agder 2030 bør en ny plan for handel 

og senterstruktur ha fokus på attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygde-

sentrene. Det bør avklares tidlig i planprosessen om denne planen bør ha planbestem-

melser som i dagens plan for Aust-Agder, eller kun planretningslinjer som i dagens plan 

for Vest-Agder. I tillegg bør en vurdere om planen bør ha en kortfattet og kartfestet gene-

rell overordnet arealstrategi som ikke bare omfatter handel. I utarbeidelsen av planen er 

det viktig å samarbeide med kommuner, regionråd, staten og næringslivet.  

 

2. Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050: Dette er en revidering av gjel-

dende areal- og transportplan «Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050». 

Målsettingen med revideringen er først og fremst å legge til rette for at regionen kan nå 

den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Hovedfokuset er å 

legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet. Det er planlagt å be-

handle planen politisk i fylkestinget før sommeren 2020. Det foreslås at planen gjen-

nomgår en full revisjon innen 2030, og at dette arbeidet starter opp innen utgangen av 

valgperioden 2019 – 2023. 

 

3. Regionplan Lister 2030: Arbeidet med denne planen ble igangsatt i 2019 etter et poli-

tisk vedtak i fylkesutvalget i Vest-Agder. Planprogrammet ble vedtatt i Vest-Agder fyl-

kesting 17. desember 2019, og planarbeidet vil pågå i hele 2020. Regionplan Lister 

2030 skal være en konkretisering og tilpasning av Regionplan Agder 2030 for Listerre-

gionen, og den er bygd opp på tilnærmet samme måte som Regionplan Agder. Hoved-

målet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og øko-

nomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode og likeverdige 

levekår. 

 

4. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder: Formålet med vannforvalt-

ningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig hel-
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hetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig perspek-

tiv. Utarbeidelsen av vannforvaltningsplaner er lovpålagt. Den eksisterende planen fra 

2016 er under revidering og forventes vedtatt i 2021. 

 

Strategier o.l.: 

 

1. Strategi for mobilitet Agder 2030: Som oppfølging av Regionplan Agder 2030 planleg-

ges utarbeidet en overordnet strategi for mobilitet Agder. Det er samtidig behov for revi-

sjon og opprydding i strategier. Det er samtidig behov for å oppdatere og revidere regio-

nale planer og strategier for samferdselsområdet. Strategien vil være et overordnet do-

kument som vil samordne fylkeskommunens ansvar og satsing innen samferdselsområ-

det. Strategien gir muligheter for å se ulike mobilitetsløsninger i sammenheng. Arbeidet 

vil innebære at følgende strategier opphører:  

 Strategi for intermodal godstransport 

 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 

 Regional transportplan Agder 2015 -2027 

Arbeidet vil også innebære nye strategiområder, herunder: 

 Personmobilitet (kollektiv, sykkel og gange).  

 Utvikling av digital infrastruktur – tele/data og ladestrategi. 

 Beredskap, inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse for fylkeskommunens virksomhet. 

 

2. Handlingsprogram for fylkesveger 2021 – 2024: Det er behov for å samordne og revi-

dere eksisterende handlingsplaner og programmer for fylkesveger for tidligere Aust-Ag-

der og Vest-Agder. Formålet er videre utvikling av fylkesvegnettet i det nye Agder fylket, 

i samarbeid med Statens vegvesen og kommunene. Prioritering av nye tiltak i handlings-

programmet skal skje med særlig vekt på sykkelveier. Arbeidet med nytt handlingspro-

gram vil bli startet tidlig i 2020, og skal være vedtatt før 2021. Det vil bli lagt opp til en 

prosess med innspill fra kommunene for å få oppdatert ønsker og behov blant både nye 

og tidligere vedtatte prosjekter. I handlingsprogrammet må det innarbeides en realistisk 

fremdriftsplan for prosjekter som prioriteres gjennomført.  

 

3. Strategi for trafikksikkerhet i Agder: Denne strategien er en revisjon av «Strategiplan 

for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029» og er en del av fylkeskommunens arbeid med 

trafikksikkerhet.  

 

4. Strategi for kulturarv 2030: Det bør lages en ny strategi for kulturarvfeltet for hele Ag-

der hvor eksisterende strategier for uthavner og historiske byer inngår. Strategien er 

tenkt å sammenfatte tidligere "Kulturarv 2020", "Strategisk handlingsplan for museums-

sektoren i Vest-Agder 2012-2020", "Strategi for uthavnene", "Strategi for de historiske 

sørlandsbyene i Vest-Agder", "Museumsplan for Aust-Agder", "Strategisk plan for kultur-

minner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017», "Strategisk handlingsplan for arkivsek-

toren i Vest-Agder 2012-2020". 

 

5. Frivillighetsstrategi: Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill 

mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå. Mye 
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skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kom-

petanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem gjør hva 

og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt 

se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sam-

menheng. Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med frivillighet i kommu-

ner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene 

på frivillig sektor.  

 

6. Bibliotekstrategi: Det er behov for en konkret strategi som peker på de sentrale utford-

ringene bibliotekene står overfor og prioriterte tiltak i tråd med Regionplan Agder 2030 

og Nasjonal bibliotekstrategi, samt lovpålagte fylkeskommunale og kommunale bibliotek-

oppgaver. Strategien er tenkt å sammenfatte tidligere "Strategisk handlingsplan for bi-

bliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020" og "Strategisk handlingsplan for 

folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020" og "Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-

Agder 2017 - 2020".  

 

7. Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder: Det vurderes å 

være behov for en revisjon av det eksisterende kvalitetssystemet fra 2011. Formålet 

med kvalitetssystemet er å sikre at rettigheter etter opplæringsloven og forskrift blir opp-

fylt. Systemet skal ha hovedvekt på utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen. 

 
8. Strategi for høstbar vilt og høstbar innlandsfisk: Det er behov for å samordne og har-

monisere mål og retningslinjer på det feltet som en har for tidligere Aust-Agder og Vest-

Agder. Arbeidet med denne strategien startes opp tidligst i 2021.   

 
9. Tannhelsestrategi: Det utarbeides en strategi for den offentlige tannhelsetjenesten på 

Agder. 

 
10. Skolebruksplan for Agder: Skolebruksplanen skal bidra til å utvikle robuste, fleksible, 

bygningsmessig gode og bærekraftige skoler som samlet og hver for seg gir et tilfreds-

stillende tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for voksenopplæring. 

Det legges opp til en todeling av arbeidet der første fase avsluttes med en politisk be-

handling i juni 2020.   

 

Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i regionalt planarbeid etter plan- og 

bygningsloven (PBL) når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Andre 

aktører kan tas aktivt med i planarbeid der det er naturlig. Deltakere og medvirkningsprosess 

vil bli avklart nærmere i den enkelte plans planprogram. Fylkeskommunen vil legge til rette for 

medvirkning og samarbeid også når plan- og strategiarbeidet ikke følger plan- og bygningslo-

ven. En vil i planprosessene i størst mulig grad benytte seg av eksisterende arenaer, som 

regionalt planforum og den regionale samhandlingsstrukturen knyttet til Regionplan Agder 

2030.  

 

Alle regionale planer og strategier som er utarbeidet etter PBL skal ha et handlingsprogram 

for hvordan planen skal gjennomføres og iverksettes. Det er også tradisjon for at andre planer 

og strategier følges opp av årlige handlingsprogram. Behovet for rullering av handlingspro-

grammene skal vurderes årlig. Handlingsprogrammene bør i størst mulig grad samordnes og 

ses i sammenheng med fylkeskommunenes økonomiplanarbeid.  
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7. Andre planbehov som ble drøftet 
 

1. Plan eller strategi for biologisk mangfold: Sikring av biologisk mangfold i Agder er 

viktig med tanke på miljømessig bærekraft. Klima og miljø er et gjennomgående per-

spektiv i Regionplan Agder 2030, men biologisk mangfold er ikke konkretisert i planen. 

Med tanke på tilgjengelige ressurser ønsker en ikke å prioritere en egen plan for biolo-

gisk mangfold i denne perioden. Det anses å være mer formålstjenlig å sikre interesser 

rundt biologisk mangfold i fylkeskommunens behandling av kommuneplaner. 

2. Klima- og energiplan, inkludert klimatilpasning: Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging tilsier at en bør vurdere å utarbeide en klima- og energiplan for å sikre 

en målrettet styring på dette feltet. I tillegg til fokus på utslippsreduksjon på klimagasser 

kunne en slik plan også omfatte klimatilpasning. Siden reduksjon av klimagassutslipp er 

et av de mest sentrale temaene i Regionplan Agder 2030 som til og med er tallfestet i 

hovedmålet, vil det være naturlig å jobbe med dette temaet i oppfølgingen av regionpla-

nen framfor å utarbeide en egen plan på det. I tillegg har fylkeskommunen fokus på fo-

kus på reduksjon av klimagassutslipp og på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom 

Klimaveikart Agder og andre satsinger, prosjekter, planer og tiltak.  

3. Regional plan for energiutbygging: Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i forbindelse med 

saken om innspill til nasjonal ramme for vindkraft at en, i forbindelse med behandling av 

regional planstrategi, vil vurdere om det skal utarbeides en regional plan for å identifi-

sere egna områder for vindkraft i Agder. Nasjonal ramme for vindkraft, som har vært på 

høring, pekte på Agder som en av de regionene i Norge som er best egnet for vindkraft-

utbygging. Utfordringer er at nasjonale styringssignaler er utydelige og at det er store 

interessemotsetninger. En regional plan vil kunne bidra til å balansere og forankre inter-

essene knyttet til naturvern og friluftsliv/hyttenæring på den ene siden og klima- og næ-

ringsutvikling på den andre siden. Den kunne erstatte eksisterende Energiplan Agder. I 

påvente av nye nasjonale styringssignaler vil imidlertid ikke en slik ressurskrevende plan 

prioriteres i denne perioden.  

4. (Bolig-,) Areal- og transportplan for hele Agder: Det er blitt utarbeidet areal- og trans-

portplaner for både Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. Det er viktig å sikre en 

samordnet areal- og transportplanlegging for hele Agder. Istedenfor å utarbeide areal- 

og transportplaner for de resterende delregionene på Agder som ikke omfattes av de al-

lerede utarbeidete planen, kunne en velge å utarbeide en areal- og transportplan for 

hele fylket, sånn som også andre fylker har gjort. Erfaringen viser at slike planer kan 

være veldig politisk konfliktfylte og ressurskrevende. Fylkeskommunen vil heller kon-

sentrere seg om en god oppfølgingen av areal- og transportplanene for Kristiansandsre-

gionen og Arendalsregionen, samt utarbeidelse av en ny regional plan for handel og 

senterstruktur. 

5. Regional kystsoneplan med fokus på blå vekst: Det er blitt gjennomført en mulig-

hetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder i 2017 i regi av Norsk institutt for vann-

forskning og Havforskningsinstituttet. Denne viser at Agder har gode forutsetninger for 

ta en nasjonal posisjon på bærekraftig blå vekst. En slik plan vil både kunne ta for seg 

både blå vekst og bærekraftig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen. Dette ar-

beidet oppfattes imidlertid for å være svært ressurskrevende og vil derfor ikke prioriteres 

i denne perioden. Blå vekst vil en jobbe med i forbindelse med blant annet oppfølging av 
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Regionplan Agder 2030. Agder fylkesting vedtok i forbindelse med behandling av bud-

sjett for 2020 at det opprettes et nytt forum som skal jobbe med blå vekst. En bærekraf-

tig forvaltning av kystsonen vil kunne ivaretas gjennom oppfølging av nasjonale føringer 

og retningslinjer på det området. 

6. Regional temaplan for mineralressurser i Agder: Forslaget til utarbeidelse av en slik 

plan ble spilt inn av Direktoratet for Mineralforvaltning i høringen av Regionplan Agder 

2030. Direktoratet viser til at det finnes mineralressurser i Agder som det moderne sam-

funnet kan ha behov for, og at utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Direktoratet 

viser også til nasjonale forventninger om at fylkeskommunene og kommunene sikrer vik-

tige mineralforekomster i sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Med tanke på tilgjengelige ressurser velges det ikke å prioritere å 

utarbeide en slik plan i denne perioden. Istedenfor er det planlagt å gjennomføre en ge-

nerell kartlegging av muligheter for bærekraftig verdiskaping med bakgrunn i Agders na-

turressurser sånn som nevnt i Regionplan Agder 2030. 

7. Strategi for sirkulærøkonomi: Forslaget ble spilt inn av Sørlandets Europakontor i for-

bindelse med utarbeidelsen av Regionplan Agder 2030. Dette temaet jobbes det veldig 

målrettet med i EU, og Agder har, først og fremst gjennom Eyde-klyngen sitt målrettede 

arbeid, gode forutsetninger for å ta en posisjon. Siden Regionplan Agder 2030 allerede 

peker på sirkulærøkonomi som hovedprinsipp for næringsutvikling og vekst i Agder bør 

en heller jobbe videre med det i oppfølgingen av regionplanen.   

8. Strategi for universell utforming: Vest-Agder fylkeskommune har tidligere, i samar-

beid med Fylkesmannen i Vest-Agder, utarbeidet en strategi for arbeidet med universell 

utforming, siste gang for perioden 2012-2015. I de siste regionale planprosesser, blant 

andre Regionplan Agder 2030, ble det formulert ønsker om at fylkeskommuner og kom-

muner bør bli bedre på å ivareta interessene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Fylkeskommunen mener ikke at det bør utarbeides en ny strategi for dette, men at en 

generelt bør jobbe mer systematisk med dette temaet i kommunale og regionale plan-

prosesser.  

9. Plan for internasjonalisering i utdanningssektoren på Agder: Hovedutvalget for kul-

tur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune anbefalte å utarbeide en slik plan som 

konkret tiltak for oppfølging av temaet «Utdanning og kompetanse» i Regionplan Agder 

2030. Regionplan 2030 har et eget mål på at Agder har en sterk internasjonal oriente-

ring i undervisningen på alle nivå. Istedenfor å utarbeide en egen plan for dette temaet 

bør internasjonalisering i utdanningssektoren heller ivaretas og styrkes gjennom oppføl-

ging av Regionplan Agder 2030 og det ordinære arbeidet i fylkeskommunen.  
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8. Oversikt over eksisterende planer og strategier og deres status 
 

Planer / strategier som videreføres 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regionplan Agder 2030 

Vedtatt i 2019. Følges opp gjennom eget handlingsprogram 

og fylkeskommunens økonomiplaner. Første handlingspro-

gram er under utarbeidelse og forventes vedtatt i juni 2020. 

Regional areal- og transportplan for 

arendalsregionen  
Vedtatt i 2019. Videreføres. 

Regional plan for samferdsel Vest-

Agder 2015-2020  

Vedtatt i 2016. Gjelder ut 2020. Planen har blant annet vært 

viktig for oppfølging av kommunale planer i tidligere Vest-Ag-

der fylke utenfor området for Regional plan for Kristians-

andsregionen. I forbindelse av arbeidet med ny mobilitets-

strategi for Agder tas det en ny vurdering på om planen skal 

prolongeres.  

Regional plan for Setesdal Vesthei, 

Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei 

(Heiplanen)  

Vedtatt i 2014. Videreføres inntil videre. Det forventes en av-

klaring i 2020 om planen skal revideres, i dialog med Roga-

land fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Vestfold 

og Telemark fylkeskommune. Det utarbeides 4-årige hand-

lingsprogrammer for oppfølging. Nytt handlingsprogram har 

vært på høring i 2019 og er planlagt behandlet politisk i april 

2020. 

Regional plan for innovasjon og bæ-

rekraftig verdiskaping Agder 2015-

2030 (VINN Agder)  

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp med nytt hand-

lingsprogram. 

Regional plan for likestilling, inklude-

ring og mangfold på Agder 2015-

2027 - LIM-planen  

Vedtatt i 2015. Videreføres inntil videre, men det foretas en 

ny vurdering om oppfølgingen kan ivaretas som del av Re-

gionplan Agder 2030.  

Regional plan for idrett, friluftsliv, fy-

sisk aktivitet – lokale og regionale 

kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021 

("Aktive austegder II") 

Vedtatt i 2018. Gjelder ut 2021 og oppheves etter det. Oppføl-

gingen ivaretas i hovedsak i forbindelse med oppfølgingen av 

Regionplan Agder 2030. Når det gjelder idrett utarbeides det 

interne styringsdokumenter for forvaltning av spillemidler og til-

skudd til idrettsanlegg. Når det gjelder friluftsliv er det blitt ved-

tatt å opprette en fylkeskommunal tilskuddsordning for tilrette-

legging for friluftsliv. 

Regional plan for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Ag-

der) 

Vedtatt i 2014. Gjelder ut 2021 og oppheves etter det. Oppføl-

gingen ivaretas i hovedsak i forbindelse med oppfølgingen av 

Regionplan Agder 2030. Når det gjelder idrett utarbeides det 

interne styringsdokumenter for forvaltning av spillemidler og til-

skudd til idrettsanlegg. Når det gjelder friluftsliv er det blitt ved-

tatt å opprette en fylkeskommunal tilskuddsordning for tilrette-

legging for friluftsliv. 

Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i 

Telemark og Aust-Agder fylker  

 

Vedtatt i 1999. Videreføres i påvente av oppfølging av kon-

septvalgutredning overlevert samferdselsministeren 

04.07.2016. 
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Strategier o.l. 

Folkehelsestrategi for Agder 2018-

2025  

Vedtatt i 2018. Videreføres. Istedenfor å utarbeide et nytt 

handlingsprogram til strategien utarbeides det færre og mer 

spissede konkrete satsinger som innarbeides i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030.  

Strategi for forskning, utvikling og in-

novasjon i Agder, 2015-2030 

("FoUoI Agder 2030")  

Vedtatt i 2015. Videreføres og følges opp som del av Regio-

nal plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 

2015-2030 (VINN Agder).  

Strategiplan for trafikksikkerhet i Ag-

der 2018-2029  

Vedtatt i 2018. Videreføres. Ved neste revidering bør den 

benevnes «Strategi for trafikksikkerhet» i tråd med definisjo-

nene i kap. 5. 

Sykkelstrategi for Kristiansandsre-

gionen 2010-2020 

Vedtatt i 2010. Fulgt opp med «Sykkelhandlingsplan for Kris-

tiansandsregionen 2011-2020». Videreføres inntil videre og 

fases inn i arbeidet med ny byvekstavtale for Kristiansand. 

Strategisk plan for videregående 

opplæring i Vest-Agder 2014-2025  

Vedtatt i 2014. Videreføres inntil videre. Det vurderes om det 

skal lages en ny strategi for videregående opplæring eller 

om det skal lages en ny strategi for grunnopplæringen for 

hele Agder. 

Klimaveikart Agder  

Sluttført i 2018. Videreføres og følges opp i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030. Legges i tillegg til 

grunn i samarbeids- og utviklingsavtalene med kommunene.   

Veikart for bedre levekår i Agder 

Sluttført i 2019. Videreutvikles og følges opp i handlingspro-

grammet for Regionplan Agder 2030. Legges i tillegg til 

grunn i samarbeids- og utviklingsavtalene med kommunene.   

 

 

 

Planer / strategier som revideres eller rulleres 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regional plan for Kristiansandsregio-

nen 2011-2050 

Vedtatt i 2011. Planen er under revisjon. Ny Regional plan 

for Kristiansandsregionen 2019 – 2050 (ATP-planen) be-

handles politisk i Agder fylkesting før sommeren 2020. 

Regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Agder 2016 - 2021, in-

kludert regionalt tiltaksprogram  

Vedtatt i 2016. Planen er under revidering og forventes ved-

tatt i 2021. 

Listerplanen 2006  
Vedtatt i 2006. Planen er under revidering og vil bli erstattet av 

Regionplan Lister 2030 mot slutten av 2020. 

Fylkesdelplan for senterstruktur og 

lokalisering av handel og tjenester i 

Vest-Agder 

Vedtatt i 2003. Revideres. Det er planlagt å lage en ny tilsva-

rende plan for hele Agder. Planlagt oppstart er 2021. 

Regional plan for senterstruktur og 

handel i Aust-Agder  

Vedtatt i 2015. Revideres. Det er planlagt å lage en ny tilsva-

rende plan for hele Agder. Planlagt oppstart er 2021. 

Strategier o.l. 

Regional transportplan Agder 2015-

27  

Vedtatt i 2015. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 
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Fylkesvegplan 2017 - 2024 (Aust-

Agder)  

Vedtatt i 2016. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt.  

Handlingsprogram for fylkesveg 

2018-2021 (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2017. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt. 

Handlingsprogram for fylkesveier 

2017 - 2024 (Aust Agder)  

Vedtatt i 2016. Revideres. Gjelder inntil nytt handlingspro-

gram for fylkesveger 2021 – 2024 for hele Agder er vedtatt. 

Plan for kollektivtransporten i Vest-

Agder 2015-2020  

Vedtatt i 2016. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 

Strategi for intermodal godstransport 

- kobling mellom sjø og jernbane  

Vedtatt i 2018. Videreføres inntil den er innarbeidet i / erstat-

tet av ny «Strategi for mobilitet Agder 2030» og oppheves et-

ter det. 

Kulturarv 2020 (Vest-Agder) 
Vedtatt i 2014. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder som vil erstatte denne. 

Strategisk plan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-

2017. Et godt varp. 

Vedtatt i 2014. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

Strategisk handlingsplan for muse-

umssektoren i Vest-Agder 2012-

2020 

Vedtatt i 2011. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

Strategisk handlingsplan for arkiv-

sektoren i Vest-Agder 2012-2020 

Vedtatt i 2011. Det utarbeides en ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder der tematikken vil inngå. 

 

 

Landbruksstrategi for Agder 2019-

2020  

Vedtatt i 2018. Videreføres med nødvendige justeringer og 

tilpasses Regionplan Agder 2030s innhold og tidsramme. 

Mål og retningslinjer for forvaltning 

av elg og hjort i Vest-Agder 2012 - 

2015 

Vedtatt i 2012. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer mål og retningslinjer som en hadde for henholds-

vis Aust-Agder og Vest-Agder.  

Målforvaltning for elg og hjort 2012-

2015 (Aust-Agder) 

Vedtatt i 2012. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer mål og retningslinjer som en hadde for henholds-

vis Aust-Agder og Vest-Agder.  

Retningslinjer for tildeling av tilskudd 

til viltformål (Aust-Agder) 

Vedtatt i 2016. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd 

til viltformål (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2014. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Strategi for Aust-Agder fylkeskom-

munes arbeid med nye 

oppgaver innen friluftsliv, jakt og 

fiske 

Vedtatt i 2010. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 

Strategi for fylkeskommunens arbeid 

med fisk og vilt (Vest-Agder) 

Vedtatt i 2014. Det lages en ny strategi for høstbar vilt og 

høstbar innlandsfisk for hele Agder som samordner og har-

moniserer retningslinjene som en hadde for henholdsvis 

Aust-Agder og Vest-Agder. 
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Planer / strategier som oppheves 

 

Navn på plan / strategi Kommentar 

Regionale planer etter plan- og bygningsloven 

Regionplan Agder 2020  Ble erstattet med Regionplan Agder 2030. 

Regionplan Lindesnes 2009  Oppheves, siden Lindesnesregionen er blitt avviklet. 

Forvaltningsplan for Otra (vannre-

gion Sør-Vest) 2010-2015 

Oppheves. Den ble erstattet med Regional plan for vannfor-

valtning i vannregion Agder 2016 – 2021. 

Fylkesdelplan Setesdal Vesthei – 

Ryfylkeheiane  

Oppheves. Ble erstattet av Regional plan for Setesdal Vesthei, 

Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen). 

Strategier o.l. 

Besøksstrategi for Agder 2015-2030 

("Besøk Agder 2030")  

Oppheves. Oppfølgingen ivaretas gjennom handlingspro-

grammene til Regionplan Agder 2030 og Regional plan for 

innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 

(VINN Agder). 

Energiplan for Agder  

Oppheves. Den delen som omhandler klima ivaretas gjen-

nom oppfølging av Regionplan Agder 2030. Den delen som 

omhandler energi ivaretas gjennom fylkeskommunens ar-

beid på energifeltet og til dels gjennom nye planer og strate-

gier som skal utarbeides (f. eks. Strategi for mobilitet Agder 

2030).  

Fylkesstrategi for arbeidet med uni-

versell utforming i Vest-Agder 2012-

2015 

Oppheves. Arbeidet med universell utforming skal være en 

integrert del av fylkeskommunens virksomhet på alle områ-

der. Fylkeskommunen ønsker også å jobbe mer systematisk 

på dette temaet i alle planprosesser, f. eks. gjennom tidlig in-

volvering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.    

Internasjonal strategi for Agder  

Oppheves. Internasjonalt arbeid skal ivaretas på alle fylkes-

kommunale virksomhetsområder. Fylkeskommunens avde-

ling for samskaping og internasjonalisering vil ha et spesielt 

ansvar. Det vil bli utarbeidet en politisk sak om innretningen 

av det internasjonale arbeidet i løpet av 2020. 

Kompetansestrategi Agder 2030 
Opprettholdes inntil videre. Opphør av strategien revurderes 

når handlingsprogrammet for Regionplan 2030 er vedtatt.  

Landbruksmelding for Aust-Agder 

(2012) 

Oppheves. Landbruk ivaretas i «Landbruksstrategi for Ag-

der» og I oppfølgingen av Regional plan for innovasjon og 

bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder). 

Overordnet kvalitetssystem for vide-

regående opplæring i Agder (2011)  
Vedtatt i 2011. Revideres. 

Enkelt, nært og gratis. Strategisk 

plan for bibliotekutvikling i Aust-Ag-

der 2017 - 2020 

Vedtatt i 2016. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 

Strategisk handlingsplan for bibliotek 

i videregående skole i Vest-Agder 

2013-2020 

Vedtatt i 2012. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 

Strategisk handlingsplan for folke-

bibliotek i Vest-Agder 2012-2020 

Vedtatt i 2011. Revideres i forbindelse med utarbeidelse av 

ny biblioteksstrategi for Agder. Oppheves når denne vedtas. 
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Retningslinjer for tildeling av frilufts-

livsmidler (Aust-Agder) 

Oppheves ettersom fylkestinget vedtok en ny fylkeskommu-

nale tilskuddsordning for tilrettelegging for friluftsliv for hele 

Agder. 

Museumsplan for Aust-Agder 2002-

2005 

Oppheves. Tematikken ivaretas i ny strategi «Kulturarv 

2030» for hele Agder som skal utarbeides. 

Strategi "Uthavner i verdensklasse" 
Inngår i oppfølging av Regionplan Agder 2030 og i ny «Stra-

tegi for kulturarv 2030» 

Strategi for de historiske sørlandsby-

ene i Vest-Agder 
Inngår i ny strategi for kulturarv 2030 som skal utarbeides. 

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder  
Oppheves. Utvikling av ladeinfrastruktur blir integrert i utar-

beidelsen av strategi for mobilitet Agder 2030. 

Strategiplan for pedagogisk bruk av 

IKT 2017 - 2019 (i utdanning) (Aust-

Agder) 

Oppheves. 

Rusplan for videregående skoler 

(Overordnet plan mot rus for fylkes-

kommunale videregående skoler i 

Aust-Agder) (2014)  

Oppheves. Fylkeskommunen skal jobbe med målrettete til-

tak rundt problematikken, men det vurderes at det ikke er 

nødvendig med en egen plan. 

Strategisk plan for kunst og kulturfor-

midling i Aust-Agder 2016-2019 

Oppheves. Tematikken følges opp som en del av oppføl-

gingen av Regionplan Agder 2030. 
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Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune har som del av det regionale 
utviklingsarbeidet utarbeidet Agdertall 2019. Dette 
er et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal danne 
grunnlaget for Agder fylkeskommunes arbeid med 
regional planstrategi, oppfølging av Regionplan 
Agder 2030, samt utarbeidelse av andre planer 
og strategier. Oversikt over helsetilstanden i fylket 
og påvirkningsfaktorer på denne skal inngå i 
kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal 
planstrategi. Denne oversikten er derfor integrert 
i Agdertall 2019.

Agdertall 2019 presenterer statistikk både med 
omtaler, tolkninger og grafiske fremstillinger 
av sentrale utviklingstrekk. Målsetningen er at 
dokumentet skal gi et godt grunnlag både politisk 
og administrativt, regionalt og lokalt for å vurdere 
utviklingsmulighetene og utfordringene i Agder for 
årene fremover. Agdertall 2019 er et omfattende 
dokument, men har en enkel og oversiktlig 
innholdsfortegnelse. Du kommer raskt til ønsket 
kapittel eller delkapittel ved å klikke på aktuell 
overskrift. 

Innledning

Det er lagt vekt på å presentere data på 
kommunenivå så langt det er mulig, samt tidsserier 
som viser utvikling over tid. Statistikken vil derfor 
kunne være nyttig for kommunene i arbeidet med 
kommunale planer. Tallene som blir brukt i dette 
dokumentet er hovedsakelig offentlig tilgjengelig 
statistikk, og alle tabeller, figurer og kart har 
kildehenvisning om man ønsker å gjøre egne 
sammenstillinger. 

Agdertall 2019 er utarbeidet av en tverrfaglig 
arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner 
fra fylkeskommunene på Agder.
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1.1	Utviklingstrekk	–	Befolkningsutvikling	

Per 1. januar 2019 hadde Aust-Agder 117 655 og 
Vest-Agder 187 589 innbyggere. I forhold til folketall, 
er Aust-Agder og Vest-Agder Norges henholdsvis 
tredje og sjette minste fylker. Agder rommer 5,7 
prosent av landets befolkning. 

Agder har i den siste 10-årsperioden vært blant de 
raskest voksende regionene i Norge. Etter en periode 
på første halvdel av 2000-tallet med svak vekst, og 
flere år med negativ netto innenlands flytting, har 
økende nettoinnvandring og til dels økende fødsels- 
overskudd snudd dette bildet. 

I perioden 2014-2019 er det bare Osloområdet (Oslo 
og Akershus) og Trøndelag som har opplevd høyere 
befolkningsvekst i forhold til folketallet.  Økonomisk 
vekst, utvidelse av Schengen-området og dertil økt 
arbeidsinnvandring fra Øst-Europa er viktige forkla-
ringer på dette bildet. 

Arbeidsinnvandringen til Norge har imidlertid vært 
avtakende de siste årene.

1.	Demografi	og	overordnede	utviklingstrekk
Fylke Folketall	per	1.	jan	

2019
Vekst	2014-2019 Andel	av	nasjonal	

vekst	2014-2019
Andel	av	Norges	
befolkning	2019

Akershus 624 055 8,4 % 22,0 % 11,7 %

Oslo 681 071 7,3 % 21,3 % 12,8 %

Trøndelag 464 060 5,1 % 10,4 % 8,7 %

Vest-Agder 187 589 5,1 % 4,2 % 3,5 %

Østfold 297 520 4,4 % 5,7 % 5,6 %

Vestfold 251 078 4,2 % 4,7 % 4,7 %

Buskerud 283 148 4,0 % 5 % 5 %

Hordaland 524 495 3,8 % 8,8 % 9,8 %

Rogaland 475 654 3,5 % 7,3 % 8,9 %

Aust-Agder 117 655 3,4 % 1,8 % 2,2 %

Troms Romsa 167 202 3,2 % 2,4 % 3,1 %

Hedmark 197 406 1,5 % 1,4 % 3,7 %

Møre og Romsdal 265 392 1,5 % 1,8 % 5,0 %

Telemark 173 318 1,1 % 0,8 % 3,3 %

Nordland 243 385 1,0 % 1,1 % 4,6 %

Oppland 189 545 0,9 % 0,8 % 3,6 %

Finnmark Finnmárku 75 865 0,9 % 0,3 % 1,4 %

Sogn og Fjordane 109 774 0,7 % 0,4 % 2,1 %

Norge U Oslo 4 647 141 3,9 % 78,7 % 87,2 %

Norge 5 328 212 4,3 % 100,0 % 100,0 %

) Tabell 1.1: Befolkningsutvikling 2014-2019 – fylker og Norge

Kilde: SSB
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1.2	Innenlands	og	utenlands	flytting		

Mobiliteten er størst mellom fylker og kommuner som 
fremstår som felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, 
og de fleste flyttinger skjer innenfor eget fylke. I 2018 
var nettoflyttingen i Aust-Agder 0,26 prosent og i 
Vest-Agder 0,34 prosent. Landsgjennomsnittet  
var på 0,34 prosent.

I det nasjonale bildet er mobiliteten klart størst 
sentralt i Oslo-området, med høy flyttevillighet 
mellom Oslo, Akershus, Østfold, og Buskerud.  
For Sørlandets del er befolkningens mobilitet  
størst Agder-fylkene imellom, samt mot Oslo,  
hvortil Agder «avgir» befolkning. I tillegg er det  
en del utenlands flytting, men noe lavere enn for 
landet som sådan. Arbeidsinnvandrere utgjør  
en stor andel av «utvandrerne».

Innenlands flytting gir et viktig bilde i forhold 
til fylkenes og kommunenes attraktivitet, og 
henger sammen med tilgang til arbeidsplasser 
m.v. Bildet i kommune-Agder er at det er få 
kommuner som over tid opplever stabil innenlands 
tilflytting, og disse kommunene ligger i hovedsak i 
Kristiansandsregionen og Arendalsregionen.

Kraftigst negativ netto innenlands flytting har over  
tid funnet sted i Setesdal.

) Kart 1.1 viser netto innenlands flytting for perioden 2013-2018 
per 1000 innbygger med utgangspunkt i 2013.

Kilde: SSB
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Flytting	2013-2018

Til	fylke

Fra	fylke

Netto Prosent

Aust-Agder Vest-Agder Aust-Agder Vest-Agder

01 Østfold -23 16 1,7 % 1,8 %

02 Akershus 0 -126 3,5 % 3,5 %

03 Oslo -529 -1616 9,7 % 10,9 %

04 Hedmark 19 4 1,0 % 0,9 %

05 Oppland 57 44 0,9 % 0,8 %

06 Buskerud -17 79 2,1 % 1,7 %

07 Vestfold -118 39 2,4 % 2,0 %

08 Telemark 123 256 3,8 % 2,7 %

09 Aust-Agder 0 202 37,8 % 10,4 %

10 Vest-Agder -202 0 16,8 % 36,9 %

11 Rogaland 104 768 3,6 % 7,6 %

12 Hordaland 9 78 3,2 % 3,9 %

14 Sogn og Fjordane 51 62 0,4 % 0,5 %

15 Møre og Romsdal 119 165 0,7 % 1,0 %

50 Trøndelag 5 -64 1,7 % 2,2 %

18 Nordland 127 226 0,9 % 1,0 %

19 Troms 72 194 0,9 % 1,0 %

20 Finnmark 69 168 0,6 % 0,5 %

Netto innenlands -134 495

25 Utlandet 3727 6598 8,5 % 10,6 %

Sum 3459 7588 100 % 100 %

: Tabell 1.2 Flyttematrise for perioden 2013 - 2018.

Kilde: SSB
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Utenlands	innvandring 
Figur 1.2 viser utviklingen og sammensetningen av 
innvandrerbefolkningen på Agder fra 1970 til 2019.

Utenlands innvandring utgjør den største kilden til 
befolkningsvekst på Agder, og har betydd forskjellen 
mellom befolkningsvekst og nedgang for mange 
kommuner på Agder i perioden 2000-2019.

Samtidig ser det ut til at innvandrere etter en periode 
i opprinnelig tilflyttingskommune søker mot de større 
byene, enten innenfor landsdelen eller i andre deler 
av landet. 

Sammensetningen av befolkningen med innvand-
ringsbakgrunn er relativt lik for Aust- og Vest-Agder, 
og skiller seg ikke vesentlig fra de nasjonale tallene. 
Omtrent halvparten av befolkningen med innvan-
drerbakgrunn har sin opprinnelse i Europa, og per 
2019 utgjør mennesker med bakgrunn fra polen 10,4 
prosent av befolkningen på Agder med innvandrings- 
bakgrunn (Innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre). Deretter følger Syria (6,9 prosent), 
Tyskland (4,9 prosent) og Eritrea (4,6 prosent). 

Nettoflytting
Kommune	 2013-2018

Grimstad 202

Vennesla 101

Kristiansand 100

Søgne 66

Froland 62

Audnedal 40

Vegårshei 26

Songdalen 15

Lindesnes 15

Iveland 8

Marnardal -1

Arendal -4

Åmli -6

Bykle -17

Åseral -18

Sirdal -30

Valle -42

Gjerstad -51

Hægebostad -56

Tvedestrand -59

Evje og Hornnes -87

Bygland -152

Birkenes -164

Flekkefjord -170

Risør -189

Lillesand -191

Kvinesdal -231

Farsund -398

Mandal -416

Lyngdal -442

Innvandrerbefolkning	på	Agder	1970-2019

Innvandrerbakgrunn	-	Agder	2019

Europa
unntatt Tyrkia

49 %

Asia
med Tyrkia

32 %

Afrika
13 %

Nord-Amerika
2 % Sør og Mellom- 

Amerika 4 %

Oseania
0 %

: Figur 1.2 Utvikling av befolkningsandelen med  
innvandrerbakgrunn etter verdensdel (innvandrere  
og barn født i Norge av innvandrerforeldre).

) Figur 1.3 Verdensdelsbakgrunn for innvandrerbefolkningen  
på Agder per 2019.

) Tabell 1.3 Nettoflytting blant innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre i perioden 2013-2018.
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) Figur 1.4 Fordelingen av innvandring til Norge etter 
innvandringsgrunn for perioden 2000 – 2018. 

Figur 1.4 viser at det i årene etter 2011 har vært en 
fallende tendens i arbeidsinnvandringen. Samtidig 
økte andelen innvandrere med flyktningbakgrunn 
kraftig fram til en topp i 2016, hvoretter denne 
gruppen også har gått ned. Per 2019 er ca. 2,2 
prosent og 4,5 prosent av personer i Norge med 
flyktningbakgrunn bosatt i henholdsvis Aust-Agder 
og Vest-Agder. 

SSBs hovedalternativ for befolkningsfremskrivninger 
forutsetter en middels utvikling i både fruktbarhet, 
levealder og innvandring, og kalles middelalternativet 
(MMMM). Etter denne modellen vil Norges folketall 
passere 6 millioner og Agders befolkning 350 000 
i 2040. SSB forutsetter at befolkningen vil fortsette 
å øke hele inneværende hundreår, og legger da 
til grunn en fruktbarhet på ca. 1,7 barn per kvinne, 
fortsatt økt levealder og fortsatt nettoinnvandring.

Innvandring	til	Norge	etter	innvandringsgrunn	2000	-	2018
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1.3	Alder	og	kjønn

Agder har en noe yngre befolkning enn landet for-
øvrig. 25,2 prosent av befolkningen i Aust-Agder og 
26,2 prosent i Vest-Agder er yngre enn 19 år, mot 
24,4 prosent av landets befolkning under ett. Kvinne-
andelen er omtrent på landsgjennomsnittet med 49,8 
prosent, og har tilsvarende variasjon innenfor ulike 
aldersgrupper. Mannsovervekten i de laveste alders-
gruppene skyldes at det fødes noe flere gutter enn 
jenter. Relativt sett lavere kvinneandel i særlig alders-
gruppen 20-44 kan sannsynligvis til dels tilskrives at 
menn er overrepresentert blant innvandrere i dette 
alderssegmentet. Høyere kvinneandel i aldersgrup-
pene 67+ skyldes primært høyere forventet levealder 
hos kvinner enn hos menn.

På landsbasis er kvinneandelen i aldersgruppen 
20-39 år 48,6 prosent.

Alders-	og	kjønnsfordeling	på	Agder	per	1.	januar	2019

: Figur 1.5 Kjønnsfordelingen i ulike aldersgrupper og  
aldersgruppens samlede andel i prosent.
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1.4	Fruktbarhet

Figur 1.6 viser utvikling av fruktbarhet for agder-fylke-
ne og Norge fra 2000-2018. Fruktbarheten på Agder 
er litt høyere enn snittet for Norge (1,61 vs 1,56). 
Fødselstallene i Norge er høyere enn store deler 
av Europa for øvrig, men fremdeles for lave til i seg 
selv å opprettholde befolkningen på lang sikt. Da må 
fruktbarheten i tilfelle ligge noe over 2. Tendens til 
synkende fruktbarhet i Norge forklares ved høyere 
gjennomsnittsalder for førstegangsfødende og ved 
at færre velger å få mer enn 2 barn.

Fruktbarhet	-	utvikling	2000-2018
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: Figur 1.6 Utvikling av fruktbarhet på Agder og i Norge 
for perioden 2000 – 2018. 
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Vekstens	geografiske	fordeling	2014-2019
Veksten er ujevnt fordelt på Agder. Det er relativt 
store forskjeller langs aksene innland - kyst og til dels 
øst - vest. Veksten har vært størst i kristansands- 
regionen og arendalsregionen, og svakest i Setesdal 
og øst i østre Agder. Hele 86 prosent av befolknings-
veksten i perioden 2014-2019 er fordelt på kom-
munene i kristiansandsregionen (71,2 prosent) og 
arendalsregionen (21,7 prosent). Fylkeshoved- 
stedene vokser mest, men høyest prosentvis vekst 
finner vi foruten Kristiansand i Lillesand, Grimstad, 
Froland og Lyngdal.

) Kart 1.2 Kommunenes andel av samlet vekst på Agder  
2014 – 2019. 

Kilde: SSB
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) Tabell 1.4 Kommuners og regioners befolkningsvekst  
2014 – 2019. 

Kilde: SSB

Tall	per	1.	januar Folketall	 
2014

Folketall	
2019

Vekst	 
2014-2019

Andel	av	vekst	på	
Agder	2014	-	2019

Andel	av	vekst	i	egen	
region	2014	-2019

Kristiansandsregionen 156 182 165 458 5,9 % 71,2 % 100 %
Birkenes 4 993 5 212 4,4 % 1,7 % 2 %
Iveland 1 314 1 326 0,9 % 0,1 % 0 %
Kristiansand 103 291 110 391 6,9 % 54,5 % 77 %
Lillesand 10 106 10 990 8,7 % 6,8 % 10 %
Lindesnes 13 986 14 630 4,6 % 4,9 % 7 %
Vennesla 22 492 22 909 1,9 % 3,2 % 4 %

Listerregionen 37 786 38 720 2,5 % 7,2 % 100 %
Farsund 9 516 9 695 1,9 % 1,4 % 19 %
Flekkefjord 9 013 9 066 0,6 % 0,4 % 6 %
Hægebostad 1 690 1 683 -0,4 % -0,1 % -1 %
Kvinesdal 5 891 6 048 2,7 % 1,2 % 17 %
Lyngdal 9 845 10 389 5,5 % 4,2 % 58 %
Sirdal 1 831 1 839 0,4 % 0,1 % 1 %

Setesdalsregionen 7 890 7 878 -0,2 % -0,1 % 100 %
Bygland 1 200 1 192 -0,7 % -0,1 % 0 %
Bykle 948 953 0,5 % 0,0 % 5 %
Evje og Hornnes 3 549 3 638 2,5 % 0,7 % 81 %
Valle 1 270 1 156 -9,0 % -0,9 % 0 %
Åseral 923 939 1,7 % 0,1 % 14 %

Østre Agder 90 367 93 188 3,1 % 21,7 % 100 %
Arendal 43 841 44 785 2,2 % 7,3 % 33 %
Froland 5 486 5 845 6,5 % 2,8 % 13 %
Gjerstad 2 489 2 454 -1,4 % -0,3 % -1 %
Grimstad 21 783 23 246 6,7 % 11,2 % 52 %
Risør 6 899 6 848 -0,7 % -0,4 % -2 %
Tvedestrand 6 059 6 069 0,2 % 0,1 % 0 %
Åmli 1 810 1 848 2,1 % 0,3 % 1 %
Vegårshei 2 000 2 093 4,7 % 0,7 % 3 %

Agder 292 225 305 244 4,5 % 100,0 %
Aust-Agder 113 747 117 655 3,4 % 30,0 %
Vest-Agder 178 478 187 589 5,1 % 70,0 %
Norge 5109056 5 328 212 4,3 %

Gjennomsnitt kommuner  
på Agder

2,1 % 
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Sentralisering
Et viktig, generelt trekk i utviklingen er at de enkelte 
byene, kommunesentrene og tettstedene vokser, 
så godt som uavhengig av utviklingen i kommunen 
som sådan. Befolkningsveksten kommer altså der 
det bor flest folk fra før, og dette er et utviklingstrekk 
som er rådende i hele Europa. Det kan være flere 
forklaringer på dette, blant annet at eldre velger å 
flytte fra utkantsteder til mer sentrale steder med 
større tilbud. Dette bildet er særlig tydelig i de 
mindre kommunene, mens de større byene med 
høyest brutto vekst preges av varierende grad av 
byspredning. 

Eksempler på kommunesentre som vokser på tross 
av at kommunen som sådan har opplevd svak 
befolkningsutvikling er Bygland og Åmli sentrum. 
I perioden 2014-2019 var det befolkningsvekst i 
Bygland, mens kommunen samlet sett opplevde 
befolkningsnedgang.

Sirdal

Bykle

Valle

Åmli

Bygland

Åseral

Kvinesdal

Froland

Birkenes

Lyngdal

Vennesla

Gjerstad

Vegårshei

Iveland

GrimstadFlekkefjord

Marnardal

Hægebostad

Evje og Hornnes

Risør

Mandal

Arendal

Lindesnes

Audnedal

Farsund

Søgne

Kristiansand
Songdalen Lillesand

Tvedestrand

Sterkere vekstSvakere vekst

) Kart 1.3 viser befolkningsutvikling 2014 – 2019 på 
grunnkretsnivå. Selv i mange vekstsvake kommuner er  
tendensen at kommunesenteret vokser. 
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SSB fører statistikk over både arealutviklingen av 
- og befolkningsutvikling i – tettsteder. Tettsteder 
defineres da slik: En hussamling skal registreres 
som et tettsted dersom det bor minst 200 personer 
der og avstanden mellom husene skal normalt 
ikke overstige50 meter. Det er tillatt med et 
skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene 
i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette 
kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder 
eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare 
områder. Husklynger som naturlig hører med til 
tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter 
fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en 
satellitt til selve tettstedskjernen.

Befolkningen i Aust-Agder fremstår mer spredt enn 
i Vest-Agder. I likhet med landet for øvrig, øker 
imidlertid andelen av befolkningen som er bosatt i 
tettsteder på hele Agder. Andelen kvinner i tettsteder 
relativt sett høyere enn andelen menn i tettsted. 
Tettstedsareal utgjør ca. 0,7 prosent av Norges areal, 
og over 80 prosent av Norges befolkning er bosatt i 
disse områdene. Tabell 1.6 viser tallene for Agder.

: Tabell 1.5 Befolkningsutvikling i tettsteder på Agder og i Norge – kjønnsfordelt. 

Aust-Agder Vest-Agder Norge

Menn Kvinner	 Menn Kvinner	 Menn Kvinner

Andel bosatt i tettsted per 2018 73,3 % 75,1 % 81,6 % 83,0 % 80,9 % 82,5 %

Andel spredt bosatt per 2018 26,5 % 24,9 % 18,2 % 16,9 % 18,7 % 17,4 %

Endring bosatte i tettsted 2011-2018 4,6 % 4,8 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,5 %

Endring bosatte spredtbygd 2011-2018 -4,5 % -4,5 % -2,2 % -2,2 % -2,5 % -2,4 %

2018 Areal	(km2) Land-areal	 Tettstedsareal Andel	befolkning	 
i	tettsted

Aust-Agder 9 151 8 348 0,7 % 74,2 %

Vest-Agder 7 281 6 712 1,1 % 82,3 %

: Tabell 1.6 Befolkning i tettsteder. 

Kilde: SSB

Kilde: SSB
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1.5	Husholdninger

Andelen aleneboende har vært økende på landsbasis 
siden tidlig i forrige århundre, og per 2019 er 38 
prosent av alle husholdninger av typen aleneboende. 
Andelen topersonhusholdninger (par uten barn) er 
også økende, mens alle husholdningstyper med barn 
har synkende andel. Redusert ekteskapshyppighet 
og familiesplittelser antas å være viktige grunner til 
dette. 

Per 1. januar 2019 var det 136 307 husholdninger 
på Agder. Aleneboende og par uten barn utgjør til 
sammen 62 prosent av alle disse husholdningene. 
Det er noe variasjon mellom kommunene, der 
de største byene og kommunene med svakest 
befolkningsutvikling tenderer til høyere andel 
aleneboende.

Det er verdt å merke seg at halvparten av økningen 
blant aleneboende fra 2013 til 2014 skyldes endring 
i SSBs rutine for registrering av husholdninger ved 
at studenter nå registreres der de bor, og ikke som 
del av foreldrenes husholdning. Dette medfører 
også endringer i andelen for flere av de andre 
husholdningstypene.

Husholdninger	på	Agder	2019

Aleneboende

Par uten barn

Andre husholdninger uten barn

Andre husholdninger med barn

Mor/far med barn

: Figur 1.7 Fordelingen av husholdninger på Agder per  
1. januar 2019.

) Figur 1.8 Husholdningstypers andel av tilveksten 2005-2019. 

Kilde: SSB
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Agder har lavere andel samboerpar enn landet for 
øvrig, og noe lavere andel aleneboende enn lands-
gjennomsnittet. Det er ganske store, regionale 
forskjeller i husholdningssammensetningen.

I perioden 2005-2019 utgjorde husholdningstypene 
aleneboende og par uten barn om lag 80 prosent av 
den totale tilveksten av husholdninger.

) Kart 1.4 Andel aleneboende i kommunene på Agder.  

Kilde: SSB
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1.6	Boligmassen

Det er interessant å se på utviklingen i boligmasse og 
boligstruktur i forhold til utviklingen i husholdningene. 
Antall personer per husholdning er fallende, og ligger 
per 2019 noe over landsgjennomsnittet med 2,21 
personer. Landsgjennomsnittet er 2,16 personer per 
husholdning. Boligmassen på Agder er imidlertid 
fremdeles sterkt dominert av ene- og tomannsboliger 
(ca. 72 prosent).

Utvikling	av	boligmassen	på	Agder	2006-2019

: Figur 1.9 Utvikling av samlet boligmasse på Agder  
fordelt på type bolig 2006 – 2019. 
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) Figur 1.10 Byggestatistikk over ferdigstilte boliger på Agder 
2000 – 2018 etter bygningstype.
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Selv om mer enn halvparten av alle nybygg etter 
2003 er av mer “konsentrert form”, kan det stilles 
spørsmål ved om det bygges tilstrekkelig med 
mindre boliger/leiligheter på Agder når man tar 
i betraktning den demografiske utviklingen og 
endringen i fordelingen av husholdningstyper. 
Mengden eneboliger som bygges virker relativt 
stabil, og ligger i overkant av 700 i året. Økningen av 
blokkbebyggelse kommer altså på toppen av dette. 
I gjennomsnitt har det blitt ferdigstilt ca. 1900 boliger 
per år i perioden 2006-2019. Det tilsvarer én ny bolig 
per 1,6 ny innbygger.

Befolkningsvekst
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1.7	Befolkningsfremskrivninger

I forhold til Europa for øvrig har Norge opplevd en 
høy befolkningsvekst de siste tiårene. SSB utarbei-
der flere alternative prognoser for befolkningsfrem-
skrivning. Disse tar utgangspunkt i ulike scenarier 
for fruktbarhet, levealder/aldring og innvandring, og 
mange ulike faktorer tas med i betraktning, blant 
annet langsiktig økonomisk utvikling og flyktninge- 
situasjonen i et globalt perspektiv. 

Som figur 1.11 viser, er det stort sprik mellom de ulike 
modellene for befolkningsfremskrivning. 

Alternativ HHHH (høy), estimerer at befolkningen på 
Agder i 2040 vil ha økt med 25,3 prosent i forhold til 
2018, mens LLLL (lav) estimerer 11 prosent vekst. 
MMMM (middel) tilsvarer en befolkningsvekst på 
17 prosent. 

SSB’s vekstprognoser for Agder ligger for alle 
alternativene ca. 3 prosent høyere enn forventet 
vekst for landet under ett. 
 

) Figur 1.11 Tre alternativer for befolkningsutvikling på Agder. 
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Befolkningsframskrivning	Agder	2018-2040	 
(Middelalternativet)

: Figur 1.12 Befolkningsfremskrivning Agder.
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Det største usikkerhetsmomentet i fremskrivningene 
er knyttet til innvandringsbildet. Dette skyldes 
usikkerhet både i forhold til økonomisk utvikling, 
flyktningsituasjon og befolkningsutvikling ellers i 
verden. Norge har hatt en periode med høy netto 
arbeidsinnvandring, men denne er avtakende 
både på grunn av at en del reiser tilbake til 
opprinnelseslandet og fordi færre reiser inn til 
Norge. Samtidig forventer blant annet FN at antall 
mennesker på flukt ulike steder i verden vil øke, 
både på grunn av pågående konflikter, men på 
sikt også på grunn av klimaendringer. Effekten 
var betydelig i 2015, da det kom mer enn 30 000 
asylsøkere til Norge, men innvandringstakten til 
landet som følge av flukt har deretter gått ned. 
Figur 1.12 illustrerer betydningen av innvandring for 
befolkningsfremskrivningene.
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MMMM  
(middelalternativet)

Folketall	 
2018

Folketall	2040 Vekst	 
2018	-2040	(%)

Andel	av	
vekst	på	

Agder  
2018	-	2040

Andel	av	
vekst	i	egen	

region  
2018	-	2040

Kristiansandsregionen 164 263 197 668 20,3 % 64,5 % 100 %
Birkenes 5 187 6 562 26,5 % 2,7 % 4,1 %
Iveland 1 330 1 551 16,6 % 0,4 % 0,7 %
Kristiansand 109 438 132 045 20,7 % 43,7 % 67,7 %
Lillesand 10 871 13 455 23,8 % 5,0 % 7,7 %
Lindesnes 22 905 25 635 11,9 % 5,3 % 8,2 %
Vennesla 14 532 18 420 26,8 % 7,5 % 11,6 %

Listerregionen 38 714 41 972 8,4 % 6,3 % 100 %
Farsund 9 726 10 017 3,0 % 0,6 % 8,9 %
Flekkefjord 9 066 9 143 0,8 % 0,1 % 2,4 %
Hægebostad 1 699 1 763 3,8 % 0,1 % 2,0 %
Kvinesdal 6 024 6 832 13,4 % 1,6 % 24,8 %
Lyngdal 10 357 12 279 18,6 % 3,7 % 59,0 %
Sirdal 1 842 1 938 5,2 % 0,2 % 2,9 %

Setesdalsregionen 7 958 9 098 14,3 % 2,2 % 100 %
Bygland 1 207 1 298 7,5 % 0,2 % 8,0 %
Bykle 958 1 096 14,4 % 0,3 % 12,1 %
Evje og Hornnes 3 625 4 428 22,2 % 1,6 % 70,4 %
Valle 1 225 1 194 -2,5 % -0,1 % -2,7 %
Åseral 943 1 082 14,7 % 0,3 % 12,2 %

Østre Agder 92 819 106 782 15,0 % 27,0 % 100 %
Arendal 44 645 49 167 10,1 % 8,7 % 32,4 %
Froland 5 790 7 395 27,7 % 3,1 % 11,5 %
Gjerstad 2 467 2 613 5,9 % 0,3 % 1,0 %
Grimstad 23 017 29 637 28,8 % 12,8 % 47,4 %
Risør 6 882 7 651 11,2 % 1,5 % 5,5 %
Tvedestrand 6 086 5 972 -1,9 % -0,2 % -0,8 %
Vegårshei 2 087 2 424 16,1 % 0,7 % 2,4 %
Åmli 1 845 1 923 4,2 % 0,2 % 0,6 %

Aust-Agder 117 222 136 366 16,3 % 37,0 %
Vest-Agder 186 532 219 154 17,5 % 63,0 %
Norge 5 295 619 6 056 244 14,4 %

) Tabell 1.7 Befolkningsfremskrivning for kommunene  
og regionene på Agder 2018 – 2040. 

Boligbehov
Forventet boligbehov kan grovt estimeres ved å dele 
befolkningsveksten på to. Middelalternativet antyder 
at Agder vil ha i overkant av 50 000 flere innbyggere 
i 2040 enn i 2019 (17 prosent vekst). Dette tilsier et 
samlet boligbehov på Agder på bortimot 25 000 nye 
boliger, om lag 1 100 per år.

Kilde: SSB
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1.8	Aldrende	befolkning

Vi er i en periode med store endringer i befolkningens 
alderssammensetning, der hovedtrekket i Norge er 
en aldrende befolkning. Dette skyldes både de store 
fødselskullene fra etterkrigstiden, stigende levealder 
og synkende fødselstall. For Agder innebærer 
dette at over 60 % av den samlede (forventede) 
befolkningsveksten frem mot 2040 vil bestå av 
personer i aldersgruppen 67+. Denne aldersgruppens 
andel av befolkningen vil øke fra ca. 14,8 % i 2018 
til 21,5 % i 2040. Figur 1.13 er en alderspyramide 
som sammenligner befolkningsvolumet innenfor ulike 
alderstrinn og grupper for henholdsvis 2018 og 2040. 
SSB’s middelalternativ er lagt til grunn. 

Siden andelen 67+ år vil øke i forhold til alle 
andre aldersgrupper, vil det bli færre arbeidende 
per eldre i fremtiden. Etter middelalternativet vil 
aldersbæreevnen i form av arbeidsføre 20-66 år per 
pensjonist (67+) utvikle seg som vist i tabell 1.8.

: Tabell 1.8 Fremskrevet aldersbæreevne.

Forsørgingsgrad	–	antall	arbeidsføre	(16-66	år)	
per	pensjonist	(67+)

2018 2030 2040
4,0 3,2 2,6

Kilde: SSB

Kilde: SSB

: Figur 1.13 Alderspyramide
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Figur 1.14 viser fremskrevet vekst i ulike 
aldersgrupper fra 2018 frem mot henholdsvis 2030 
og 2040. Det er naturlig nok mindre usikkerhet knyttet 
til alderstrinnene 20+ enn alderstrinnene 0-20. 

Tabell 1.9 viser fremskrevet endring av andelen 
av befolkningen i ulike aldersgrupper på 
Agder. Betydningen av innvandring i forhold til 
aldersbæreevnen fremkommer ved å sammenlikne 
middelalternativet med MMM0-alternativet, som 
innebærer null innvandring. Utslaget er at gruppen 
67+ vil utgjøre en ytterligere større andel, siden 
majoriteten av innvandrere er yngre eller i arbeidsfør 
alder. Agder skiller seg her ikke vesentlig fra landet 
for øvrig.

Befolkningens	alderssammensetning	 
i	2040	med	og	uten	innvandring

2018 2040 med 2040	uten
0-5 år 7,0 % -0,4 % -0,9 %

6-15 år 12,8 % -1,1 % -1,7 %

16-19 år 5,4 % -0,8 % -0,9 %

20-66 år 60,0 % -4,4 % -4,8 %

67+ 14,8 % 6,6 % 8,3 %

Kilde: SSB
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: Tabell 1.9 Innvandringens betydning for befolkningens 
alderssammensetning fra 2018 – 2040.

) Figur 1.14 Fremskrevet vekst i ulike aldersgrupper 2018 – 2040. 
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Menneskers påvirkning av jordens klimasystem 
fram-står i dag som en av de mest krevende 
styringsutfordringer vi og våre etterkommere står 
overfor. Uten politisk vilje til sterk regulering av 
produksjon og bruk av fossile brennstoff får vi en global 
oppvarming som kan medføre en irreversibel utvikling 
og uforutsigbare skade. Risiko knyttet til klimaendringer 
hjemme og i andre land er et perspektiv næringsliv og 
myndigheter må ta inn over seg og forberede seg på. 

Norge har signert Parisavtalen og påtatt seg forpliktelser 
for å holde den globale oppvarmingen godt under 2 
grader sammenliknet med førindustriell tid. Etter at 
Parisavtalen trådte i kraft har Norge lovfestet sine 
klimamål frem mot 2030 og 2050 (Klimaloven). 

Gjennom Regionplan Agder 2030 har Agder satt 
klima høyt på agendaen. Arbeidet med Klimaveikart 
Agder (2017-2018) og Electric Region Agder staker 
ut kursen for hvordan Agder skal bidra til å utvikle 
lavutslippssamfunnet.  Utslippene skal reduseres med 
45 % innen 2030.

Lykkes vi med å redusere klimagassutslippene i egen 
region gjør vi vår del av klimadugnaden. Dersom 
vi samtidig utvikler kompetanse og teknologi som 
lavutslippssamfunnet etterspør vil vi også kunne 
opprettholde vår sysselsetting og verdiskapning.

2. Klima og energi

: Figur 2.1 Historiske globale utslipp av klimagasser (sort linje) 
og scenarier for hvordan temperaturen med stor sannsynlighet vil 
utvikle seg gitt de ulike scenariene. 

) Figur 2.2 Observerte temperaturendringer fra 1901 - 2012. 
Hvite felter angir manglende data. 

Kilde: CDIAC/GCP/IPCC/Fuss et al 2014

Kilde: IPCC Report Graphics AR5-WG1
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2.1 Klimaendringer

Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene 
for mange av kommunens oppgaver. God og helhetlig 
planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens 
klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et 
klimatilpasset samfunn. Mange aktører er involvert, 
og det er viktig at alle forholder seg til og bruker det 
naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget 
i planarbeidet.

Norsk Klimaservicesenteret  har utarbeidet 
klimaprofiler for alle landets fylker. Klimaprofilene 
har fokus på endringer fra dagens klima (1971-2000) 
til slutten av århundret (2071–2100), og beskriver 
forventede klimaendringer dersom de globale 
klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste 
tiårene. For å være føre var er dette høye alternativet 
fra de nasjonale klimaframskrivningene lagt til grunn 
når konsekvensene av klimaendringer vurderes. 

Klimaprofil Agder  beskriver at vi må forberede oss på 
følgende endringer i klima for Agder: 

Årstemperaturen beregnes å øke med ca. 4,0 °C; 
med størst økning om vinteren og minst om sommeren. 
Vekstsesongen vil øke med 1-3 måneder, mest i ytre 
kyststrøk. 
Nedbør: Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 
10 prosent. Økningen blir størst vinter og vår, mens 
det sommerstid ventes små endringer. Episoder med 
kraftig nedbør blir oftere og verre.  
Vind: Trolig liten endring. 

Årsnedbør	Vest-Agder

Årstemperatur	Aust-Agder
: Figur 2.3
) Figur 2.4

Historiske og beregnede 
fremtidige avvik fra gjennom-
snittsverdier (1971-2000) 
for årsnedbør i Vest-Agder 
(øverst) og for årstemperatur i 
Aust-Agder (nederst). Blå prik-
ker viser observerte avvik for 
enkeltår i perioden 1900-2014, 
stiplet rød strek er observert 
trend, mens rød kurve viser 
glattede 10-års variasjoner. 
Heltrukken grå strek og stiplete 
grå streker viser hhv. midlere, 
lav og høy modellberegning for 
endring av nedbør frem mot 
slutten av århundret for høye 
klimagassutslipp.

Kilde: Norsk klimaservicesenter

Kilde: Norsk klimaservicesenter
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2.2	Klimatilpasning

Nedbør: Inntil videre foreslås det et klimapåslag på 
minst 40 prosent på regnskyll med kortere varighet 
enn 3 timer. Utfordringene med overvann blir større 
enn i dag. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring 
er 20 prosent. Økt forekomst av lokal, intens nedbør 
øker sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i 
små kystnære vassdrag som reagerer raskt på regn.

Vannføring: Det ventes små endringer i gjennom-
snittlig årlig vannføring. Det forventes flere og større 
regnflommer, mens snøsmelteflommene vil bli mindre 
mot slutten av århundret.

Snø: Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren 
som følge av økning i temperaturen. Snøsesongens 
lengde reduseres med 1-3 måneder.

Tørke: Det kan bli lengre varme og tørre perioder 
om sommeren. Dette øker sannsynligheten for 
skogbrann og behovet for jordbruksvanning. 
Vekst sesongen forlenges med 1-3 måneder.

Isgang: Klimaendringene gir kortere perioder med is, 
og mindre isgang.

Skredfare: I bratt terreng kan klimautviklingen gi økt 
hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll, flom 
og snøfall. Økt erosjon på grunn av kraftig nedbør 
og flom kan utløse flere kvikkleireskred. Også hyppig-
heten av mindre steinspranghendelser kan øke.

Havnivåstigning kan føre til at stormflo og bølger 
forårsaker skader. Det anbefales å bruke et klima- 
påslag for havnivåstigning på 66 cm lengst øst og  
80 cm lengst vest i Agder.

: Kart 2.1 Forventet median prosentvis endring i 200-års flom fra 1971-2000 til 2071-2100. 
          
  

Kilde: Norsk Klimaservicesenter
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2.3	Direkte	utslipp	av	klimagasser	

Direkte utslipp av klimagasser omfatter alle utslipp 
av klimagasser innenfor Agders geografiske grenser. 
Miljødirektoratet har forbedret tallgrunnlag på 
kommunenivå for årene 2009-2017, luftfart over 3000 
fots høyde og bensinforbruk til fritidsbåter inngår 
imidlertid ikke. All skipsfart innenfor kommunens 
territoriale grense (12 nautiske mil) inngår. 

Tabell 2.1 viser direkte utslipp fordelt på industri, 
jordbruk og øvrige utslipp i den enkelte kommune. 
Utslippene har totalt sett økt med 11 % i perioden 
2009-2017. 14 kommuner har redusert sine 
utslipp, mens 11 kommuner har økt utslippene. 
5 kommuner har hatt et stabilt utslippsnivå (+/-5 %). 
Endring i industriens produksjonsnivå og utslipp 
slår kraftig ut i Kvinesdal, Lillesand, Birkenes og 
Lindesnes. Industriutslippene har totalt sett også økt 
sammenliknet med 2009, men er redusert i et lengre 
perspektiv. Ettersom 2009 var et svakt produksjonsår 
for industrien kommer enkeltkommuner og regionen 
totalt sett ut med dårlige resultater for perioden 2009-
2017.  

Jordbruksutslippene er knyttet til mengde 
jordbruksareal, antall drøvtyggende husdyr 
og gjødsling. Utslippene endres lite så lenge 
produksjonen opprettholdes. Eventuelle faktiske 
utslippsendringer fanges heller ikke opp på grunn 

) Tabell 2.1 Direkte klimagassutslipp og nøkkelindikatorer fordelt 
på kommuner, 2017

Kilde: Miljødirektoratet (utslippstall) og SSB (folketall).

Kommune

Utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter Indikatorer Innbyggere 
2017

Industri Jordbruk Øvrige Totalt Endring 
2009-2017

Utslipp pr. 
innbygger 

eks. industri 
og jordbruk

Arendal 2058 10792 118637 131486 9 % 2,7 44576

Audnedal 0 5645 3743 9388 -9 % 2,1 1765

Birkenes 21737 4866 13973 40576 27 % 2,7 5178

Bygland 0 3174 3001 6176 -1 % 2,5 1200

Bykle 0 801 2928 3729 -34 % 3,1 952

Evje og Hornnes 0 6024 7731 13755 -160 % 2,1 3614

Farsund 160142 23150 53097 236389 5 % 5,4 9769

Flekkefjord 468 8042 46708 55217 30 % 5,1 9090

Froland 0 3257 8549 11806 -27 % 1,5 5713

Gjerstad 0 2957 8959 11917 -8 % 3,6 2511

Grimstad 1652 7945 27762 37359 -24 % 1,2 22692

Hægebostad 0 8959 4202 13161 -10 % 2,5 1702

Iveland 0 2225 959 3183 6 % 0,7 1342

Kristiansand 79005 1471 233513 313989 32 % 2,6 89268

Kvinesdal 225435 14108 13155 252698 21 % 2,2 5988

Lillesand 55256 3464 57796 116517 19 % 5,4 10702

Lindesnes 17137 8391 26820 52348 9 % 5,4 4950

Lyngdal 0 10591 39458 50049 12 % 4,6 8588

Mandal 133 5356 54359 59848 -2 % 3,5 15600

Marnardal 0 5772 3111 8883 -18 % 1,3 2309

Risør 0 1269 18728 19997 8 % 2,7 6936

Sirdal 0 6895 10672 17567 -17 % 5,8 1836

Songdalen 0 7392 7482 14874 -2 % 1,1 6568

Søgne 0 2744 20972 23716 -10 % 1,9 11321

Tvedestrand 0 2999 26800 29800 24 % 4,4 6051

Valle 0 3982 9754 13735 -19 % 7,8 1246

Vegårshei 0 668 5443 6110 -31 % 2,6 2104

Vennesla 8557 7878 33589 50024 -31 % 2,3 14425

Åmli 0 5276 7334 12610 -14 % 4,0 1856

Åseral 0 5775 2278 8053 -3 % 2,4 937

Totalsum 571580 181864 871514 1624957 11 % 2,9 300789

420



30

: Tabell 2.2 De største industriutslippene i Agder.  

) Figur 2.5 viser at utslippene i sum har økt med 
11 % i perioden 2009-2017.

Direkte	utslipp	av	klimagasser	i	Agder

1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

1 400 000

500 000

0

Kilde: Miljødirektoratet/Norske utslipp.no

Kilde: SSB (1991-2009), Miljødirektoratet (2009-2017), ny beregningsmetodikk.

av svakheter i metodikken. Som indikator på 
utslippsnivå i den enkelte kommune er det gjort en 
sammenlikning hvor alle utslippene som ikke er 
knyttet til industri og jordbruk er fordelt pr. innbygger. 
Utslippene varierer da mellom 1 og 8 tonn pr. 
innbygger.  Indikatoren sier mye om hvor mye 
transportarbeid som foregår i kommunen (skipsfart 
og veitrafikk), og sannsynligvis mindre om hvordan 
den enkelte innbygger har innrettet sin hverdag.   

Bedrifter	i	Agder	med	mer	enn	10000	tonn	utslipp	av	klimagasser Årlig	utslipp	til	luft	CO2e

Anleggsnavn Kommune 2009 2018

Eramet norway kvinesdal Kvinesdal 169867 212155

Alcoa aluminium, lista Farsund 178953 176201

Fiven norge as avd. lillesand Lillesand 32714 52096

Rec solar norway as avd kristiansand Kristiansand 37474 47581

3b-fibreglas norway as Birkenes 14551 24236

Ge healthcare as, lindesnes fabrikker Lindesnes 12611 18082

Elkem carbon Kristiansand 10465 16674

Glencore nikkelverk Kristiansand 16356 16500

Huntonit as  - fmav Vennesla 9036 10879
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1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.4	Kilder	til	direkte	utslipp	av	klimagasser	 
i	Agder	og	endringer	i	perioden	2009-2017

35 prosent av utslippene kommer fra industri og  
prosessutslipp. Disse utslippene stammer i hovedsak fra 
bedriftene som vist i tabell 2.2. Forbrenning av restavfall 
og bruk av kull i industriprosesser er viktigste årsaker til 
utslippene. Utslippene har økt med 17 prosent, mye på 
grunn av at 2009 var et svakt år for industrien. 

16 prosent av utslippene kommer fra skipsfart og 
fiskefartøyer som opererer innenfor kommunenes 
territorielle sone på 12 nautiske mil. Mye av trafikken 
passerer uten å gå til havn i Agder. Det er kalkulert 
en økning på 50 prosent siden 2009. Tallgrunnlaget 
for 2009 er svakt, mens nye tall er nøyaktige. Ferge-
trafikken over Kristiansand havn er en dominerende 
utslippskilde.

14 prosent av utslippene kommer fra lette kjøretøy  
(personbiler, motorsykler og mopeder og varebiler) i vei-
trafikken. Utskifting til mer energieffektive kjøretøy, større 
andel elbiler og myndighetskrav som har gitt en stadig 
høyere innblanding av biodrivstoff har redusert utslipp- 
ene fra denne sektoren med 23 % i perioden. 
    
11 prosent av utslippene kommer fra tunge kjøre-
tøy, herunder dieseldrevne motorredskaper, tunge 
kjøretøy og busser. Utslippene har økt med 17 %. 
Det er knyttet stor usikkerhet til tallene.  Innblanding 
av biodrivstoff og en mer energieffektive motorer har 
redusert økningen. Transportvolumet har økt.  
11 prosent av utslippene kommer fra matproduksjon. 
Dette er utslipp av lystgasser og metan knyttet til 
fordøyelsesprosesser hos sau og storfe, lagring og 
spredning av gjødsel og utslipp fra jordbruksarealer.  
Utslippene har økt med 13 prosent. 

9 prosent av utslippene kommer fra avfallsdeponi-
gasser, behandling av biologisk avfall og avfallsfor-
brenning. Avfallsdeponier er forbudt og utslippene 
fra de gamle deponiene er nedadgående. Returkraft 
i Kristiansand står for utslippene knyttet til avfalls-
forbrenning, her gjenvinnes energien. Utslippene 
har økt med 40 prosent og skyldes at vi fortsatt har 
betydelige utslipp fra gammelt avfall i tillegg til et stort 
volum årlig forbrenning av avfall.  
 
2 prosent av utslippene kommer fra parafin, gass, 
fyringsolje og ved brukt til oppvarming i husholdnin-
ger, yrkesbygg, industri, bygg- og anleggsvirksomhet. 
Utslippene er redusert med 15 prosent. Det er vedtatt 
forbud mot fossil oppvarming som vil eliminere en 
stor del av disse utslippene i løpet av få år.

; Figur 2.6 Direkte utslipp for 2017 fordelt på kilder.

Direkte	utslipp	fordelt	på	kilder	2017

Industri, olje og gass
Personbiler

Dieseldrevne motorredskaper (og snøscooter)
Fordøyelsesprosesser husdyr

Stykkgodsskip og andre aktiviteter sjøfart
Avfallsdeponigass og biologisk avfallsbehandling

Passasjerskip (ferge og cruise)
Avfallsforbrenning
Jordbruksarealer

Tank-, bulk-, last- og konteinerskip
Varebiler

Offshore supply og service skip
Tunge kjøretøy

Gjødselhåndtering
Fossil oppvarming

Vedfyring
Busser
Luftfart

Fiskefartøy
Avløp

0 100000 200000 300000 400000 500000  600000  

Kilde: Miljødirektoratet (tilpasset inndeling av utslippskilder)
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2.5	Indirekte	utslipp

Indirekte utslipp skjer utenfor Agders grenser 
og kontroll, men er en følge av vårt forbruk. For 
Agder gjelder dette kjøp av elektrisk strøm, import 
av varer og tjenester og norsk offshore olje- og 
gassvirksomhet. Figuren på høyre side viser fordeling 
mellom indirekte og direkte utslipp. 

For å beregne de indirekte utslippene knyttet 
til elektrisitet benyttes målt forbruk og en 
gjennomsnittsfaktor for produksjon av elektrisitet i 
Norden. Med utgangs-punkt i denne forutsetningen 
sto elektrisitetsforbruk i Agder for indirekte utslipp av 
450 000 tonn CO2e i 2017. 

Det er foretatt grove beregninger av indirekte 
utslipp knyttet til import av varer og tjenester i 
Agder. Beregningene er foretatt på nasjonalt nivå og 
bygger på utslippstall knyttet til vareproduksjonen 
i det enkelte land Norge importerer varer fra, og 
Agders andel av bruttonasjonalprodukt. For Agder 
er det kalkulert et indirekte utslipp på 1,1 millioner 
tonn CO2e knyttet til import av varer og tjenester. 
Redusert offentlig og privat forbruk kan redusere 
dette utslippet. Tilsammen kjøper fylkeskommunene 
og kommunene i Agder inn varer og tjenester  
fra privat sektor for ca. 5,2 mrd. NOK i 2015 1.  
Ca. 55 prosent av de indirekte klimagassutslippene 
er knyttet til innkjøp av byggetjenester, mens 
ca. 20 prosent er knyttet til transportmidler og 
transporttjenester.

Utslippene fra offshore olje- og gassvirksomhet utgjør 
en stor del av norske utslipp, og kan dermed sees 
som vesentlig også for fylkene i Norge. Dette er 
utslipp som kommunene og fylkene i Norge ikke har 
direkte kontroll over, men som indirekte inngår i deres 
klimafotavtrykk som del av det norske samfunnet. 
Dersom vi fordeler utslippet fra olje- og gass-
virksomhet mellom fylkene etter antall innbyggere gir 
det Agder et totalt utslipp fra olje- og gassvirksomhet 
på 900 000 tCO2e i 2017.

Ulike	kategorier	av	klimagassutslipp

) Figur 2.7 Ulike kategorier av klimagassutslipp

11 %

22 %

40 %

27 %

Direkte utslipp i Agder

Indirekte utslipp, norsk olje- og gassproduksjon

Indirekte utslipp, energi

Indirekte utslipp, import av varer og tjenester

1 KOSTRA grunnlagsdata, SSB (2015)

Kilde: Klimaregnskap for Agder 2015 (Cemasys/SSB)
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2.6	Karbonbudsjett	for	Agder	 
frem mot 2050

Figuren til høyre viser hvordan utslippene for Agder-
fylkene har utviklet seg siden 2009 og hvordan de 
må reduseres frem mot 2050, både for å unngå 
global temperaturøkning på over to grader (2 graders 
målet),  for å følge opp Klimaloven og for å følge 
opp Regionplan Agders mål om 45 % utslippskutt 
innen 2030 og  “lavutslippssamfunn i 2050”.  Dette 
kommer frem i modellen ved en sort prikkete linje 
som representerer Klimalovens budsjettlinje og en 
grønn linje som representerer IPCCs 2-gradersmål 
med utgangspunkt i årlige kutt fra 2010.  

Utslippsscenarioet er beregnet med bakgrunn i 
Stortingsmelding nr. 41 (klimameldingen) 2, og med 
forutsetning om at de nåværende politiske føringene 
blir realisert. 

Utslippsframskrivningene bygger på like store kutt i 
alle sektorer. Teknologiutvikling, nasjonal politikk og 
Europeisk samarbeid om omstilling sannsynliggjør 
at industri og veitrafikk vil kunne oppnå større 
reduksjoner enn dette, mens jordbruk vil opprettholde 
samme utslippsnivå dersom produksjonen økes i 
henhold til nasjonale mål for matforsyning. 

Agderfylkenes	klimagassutslipp	(tCO2e)

: Figur 2.8 Direkte utslipp av klimagasser målt i Ntonn CO2-ekvivalenter for perioden 2009-2017 og framtidige utslipp i henhold til mål om 
45 % utslippskutt fram til 2030 og «lavutslipp» i 2050. Utslippsnivåer i henhold til FN`s 2 graders mål og Klimaloven er markert med stipla 
linjer.  Kilde: Miljødirektoratet/Regionplan Agder 2030
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2 Klima- og Miljødepartementet (2016-2017). Meld. St. 41, 
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. 
http://bit.ly/2wIvkI1

Kilde: Klimaregnskap for Agder 2015 (Cemasys/SSB)
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2.7 Energi

Totalt produserte Agder fylkene 
16271 GWh kraft i 2017, det 
tilsvarte 11 prosent av Norges 
totale kraftproduksjon. Forbruket 
i Agder var 8579 GWh. Det ble 
dermed eksportert hele 7692 GWh, 
tilsvarende kalkulert kraftbehov for 
å drifte halvparten av veitrafikken i 
Norge dersom denne hadde vært 
elektrifisert. 3 Fylket er stor netto-
produsent av fornybar energi og har 
over tid produsert om lag dobbelt så 
mye energi som det forbruker. Både 
produksjon og forbruk har vist en 
svakt økende tendens siste 10 år. 
 
Energibalanse
Diagrammet til høyre viser input 
(produsert og omsatt energi) og 
output (forbruk) fordelt på ulike 
sektorer i 2015. Det viser flyten av 
energi fra de ulike energibærerne 
fordelt på etterspørselen fra de 
ulike sektorene i samfunnet. 
Klimagassutslippene er i hovedsak 
knyttet til bruk av fossilt brennstoff. 
Nettside som viser estimert karbon 
fotavtrykk i knyttet til forbruket 
av strøm i santid for de fleste 
europeiske land finner du her. 
Karbonfotavtrykket varierer med 
hvordan den strømmen som leveres 
er produsert.  

3 NVE notat 2017: Hvordan vil en omfattende elektrifisering  
av transportsektoren påvirke kraftsystemet?

: Figur 2.9 Diagrammet viser input (produsert og omsatt energi) og output (forbruk) fordelt på ulike sektorer i 2015. 

Kilde: Klimaregnskap for Agder 2015 (Cemasys/SSB)
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2.8	Forbruk	av	elektrisitet

Når vi fordeler forbruket av elektrisk kraft per innbygger 
ser vi i tabellen at kommuner med kraftkrevende industri 
peker seg ut med høye tall.  Dette gjelder særlig for 
vertskommunene til Alcoa Lista (Farsund) og Eramet 
Norway (Kvinesdal). 

Ser man på strømforbruket til den enkelte husholdning 
(Nøkkeltall i tabell) ser man at variasjonen er mye 
mindre mellom kommune. I gjennomsnitt bruker 
husholdningene 16 091 kWh 4.  Forbruket er høyest i 
Bykle, Sirdal og Åseral, mens Kristiansand, Grimstad  
og Gjerstad bruker omkring halvparten så mye. 

Forbruket av elektrisk kraft viser karakteristiske trekk 
ved enkelte kommuner. Høyt strømforbruk i hytter 
og fritidshus i forhold til strømbruk i husholdninger 
er en indikator på at hytteutbygging i Agder er mest 
dominerende i Åseral, Sirdal og Bykle, mens landbruk  
er mest dominerende i Åmli, Grimstad og Songdalen  
og tjenesteyting i Bykle, Sirdal og Valle. 

Elektrifiseringsgraden varierer fra 35 % i Valle til 82 % 
i Farsund. Gjennomsnittet for Agder er 64 %, mens 
den på landsbasis er på 51 %. Fornybarandelen i 
energiforbruket i Agder varierer fra 43% i Flekkefjord til 
85 % i Åseral og Iveland. Gjennomsnittet for Agder er  
69 %, mens den på landsbasis er 68 %. Økt elektrifi-.
sering og fornybarandel i energiforbruket er viktige 
indikatorer på utviklingen av lavutslippssamfunnet. 
 
Agder Energi har laget Energiutredninger for alle 
kommuner i Agder, disse finner du her.

:  Tabell 2.3 Nettoforbruk av elektrisk kraft per kommune med nøkkeltall.

4 Antall husholdninger per kommune er beregnet ved at det  
i gjennomsnitt er 2,23 personer per husholdning i Agder. Antall 
husholdninger per kommune er dermed beregnet som antall  
innbyggere dividert med 2,23.

Kilde: SSB

Forbruk	i	alt	2017	angitt	i	GWh Nøkkeltall	per	enhet	
(kWh)

Nøkkeltall	for	 
kommunen

Bergverks-
drift og 

industri mv. 

Hushold- 
ninger

Hytter og 
fritidshus

Primær- 
næringer

Tjeneste-
yting mv.

Sum per 
innbygger 

per 
hushold-

ning

Elektrifi- 
sering

Fornybar-
andel

1001 Kristiansand 1055,6 575 9,8 0,7 433,5 2074,6 23240 13823 75 % 85 %

0928 Birkenes 58,8 35,3 1,5 0,6 12,7 108,9 21031 16802 80 % 85 %

1014 Vennesla 115,9 98,5 0,9 1 40,1 256,4 17775 16316 82 % 82 %

1032 Lyngdal 26,7 59,1 11,1 1,1 52,8 150,8 17559 16924 71 % 81 %

1017 Songdalen 11 46,3 0,4 3,2 20,7 81,6 12424 16879 71 % 81 %

0912 Vegårshei 1,1 14,9 1,9 0,3 5,6 23,8 11312 16932 73 % 78 %

Agder 4854,9 2142,3 197,8 41,1 1344,1 8580,2 28526 16091 66 % 77 %

0904 Grimstad 19,3 161,8 6,7 12,2 91,3 291,3 12837 15809 63 % 74 %

0911 Gjerstad 3,8 18 0,8 0,1 12,3 35 13939 15859 64 % 74 %

1002 Mandal 20,6 112 9,2 0,7 58,6 201,1 12891 16583 62 % 71 %

1018 Søgne 15,2 81,5 9,2 0,9 31,5 138,3 12216 17486 62 % 71 %

0919 Froland 1,8 41,2 2,2 0,5 16,4 62,1 10870 17347 62 % 71 %

0935 Iveland 5,4 9,8 0,8 0,4 3,8 20,2 15052 17690 60 % 70 %

0906 Arendal 97,7 326,4 9,9 4 198 636 14268 16259 64 % 69 %

0926 Lillesand 197,7 78,8 9 0,5 49,3 335,3 31331 17820 59 % 69 %

1004 Flekkefjord 19,8 68,6 7,5 3,3 43,8 143 15732 17500 55 % 66 %

1029 Lindesnes 93,1 37,5 10,5 2,4 17,4 160,9 32505 17747 58 % 66 %

0929 Åmli 26,4 14,3 1,8 1,1 9,3 52,9 28502 17397 54 % 64 %

0937 Evje og 
Hornnes

1,8 28 5,1 0,8 22 57,7 15966 18123 60 % 64 %

1003 Farsund 2187,4 75,7 9,5 1,5 44,9 2319 237384 18123 56 % 64 %

0914 Tvedestrand 6,3 46,9 9 0,6 27,2 90 14874 17332 53 % 63 %

0901 Risør 10,1 54 7,6 0,4 27,5 99,6 14360 16960 54 % 62 %

1037 Kvinesdal 834,6 47 6,9 0,9 28,8 918,2 153340 18147 51 % 59 %

1027 Audnedal 1,6 14 0,6 0,6 6,7 23,5 13314 20000 58 % 59 %

1021 Marnardal 13,5 18,4 1,1 1,1 6,1 40,2 17410 19389 46 % 53 %

1034 Hægebostad 4,8 13,7 2,3 0,3 6,9 28 16451 20177 44 % 51 %

0938 Bygland 6,1 10,2 1,8 0,3 8,1 26,5 22083 18412 41 % 47 %

0940 Valle 1,4 11,3 2,8 0,4 10,3 26,2 21027 20071 45 % 47 %

1026 Åseral 3,9 9,9 11,1 0,2 7,5 32,6 34792 25849 43 % 46 %

1046 Sirdal 10,8 21,7 26 0,8 25,7 85 46296 28218 35 % 46 %

0941 Bykle 2,7 12,5 20,8 0,2 25,3 61,5 64601 29412 36 % 43 %
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2.9 Electric Region Agder

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune har i samarbeid med Kristiansand 
kommune og Arendal kommune, og i fellesskap med 
ca. 50 andre aktører laget en visjon for elektrifisering i 
regionen. Visjonen beskrives i målbildet Electric Region 
Agder.   

I 2020 vil Norge ha et overskudd på fleksibel vannkraft 
på 13-14 TWh. Over halvparten av dette rekordstore 
overskuddet vil komme på Sørlandet. Samtidig bygges 
nye strømkabler som vil koble landsdelen til de store 
nye vindkraftanleggene i Vest-Europa (100 000 MW i 
2030). Agder har derfor gjennom en kombinasjon av 
sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon 
en unik global fornybar kraft-posisjon. Samlet gjør 
dette at Agder kan kalle seg verdens største fornybare 
kraftknutepunkt. Ingen andre steder er det, en så god 
og sikker tilgang på rimelig fornybar kraft. Dette er 
utgangspunktet for Electric Region Agder.

Målbildet Electric Region Agder 2030 handler om å 
utnytte ett av regionens globale fortrinn for å realisere en 
visjon om et Agder hvor alt er elektrisk, alt er fornybart. 
Dette skjer gjennom å elektrifisere samfunnet ved 
å erstatte fossil energi med fornybar elektrisitet og 
samtidig legge til rette for grønn næringsutvikling som 
tar i bruk det store kraftoverskuddet i regionen. Visjonen 
er å gjøre Agder til verdens første helt elektriske og helt 
fornybare samfunn.

Realisering av Electric Region Agder er en målsetting 
i regionplan Agder 2030. Her kan du følge med på hva 
som skjer rundt Electric Region Agder 
 

) Tabell 2.4 Målbilde for Electric Region Agder 

Electric Region Agder 2030
– Et fremtidsbilde for lavutslippssamfunnet

Hovedmål 1:
Bruke	fleksibel	vannkraft	 
til	å	forsterke	posisjonen	
som	en	verdensledende	

energiregion

Hovedmål 2:
Ta	en	ledende	posisjon	 

i	utviklingen	av	et	 
fulleletrisk	samfunn

Hovedmål 3:
Styke	posisjonen	som
kompetanseregion	for

fremtidens	energisystem

Delmål 1:1
Skape	vekst	gjennom	å	
utvikle	kraftforedlende	

industri

Delmål 2:1
Effektivisere	transporten	 

i regionen

Delmål 3:1
Være	en	region	for	 

utvikling	og	utprøving	 
av	morgendagens	 
energiløsninger

Delmål 1:2
Øke	verdiskapningen	 

gjennom	kraftutveksling	
med	Europa

Delmål 2:2
Bygge	ut	nødvendig
infrastruktur	for	et
fulleletrisk	samfunn

Delmål 3:2
Utvikle	bedrifter	som	 
leverer	løsninger	til	et	 
globalt	energimarked

Jørgen Tjørom, -Ertsmyra transformatorstasjon, Sirdal.
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2.10	Grønn	vekst

Grønn vekst defineres som økonomisk vekst uten 
tilsvarende vekst i utslippene av klimagasser. Det 
kombinerer to anerkjente samfunnsmål, som også er 
lagt til grunn for Regionplan Agder 2030. 

Fylkesfordelt nasjonalregnskap (BNP), direkte utslipp 
av klimagasser og energiforbruk er brukt til å under-
søke om Agder har grønn vekst. 

I figur 2.10 ser vi hvordan ulike faktorer karakteriserer 
om vi har grønn vekst eller ei, med utgangspunkt i 
direkte utslipp av klimagasser i Agder. Det har vært 
48 % økonomisk vekst i perioden (stigende BNP), og 
dette har vært en pådriver for økte utslipp. Energifor-
bruket har steget med 21 % i perioden, siden BNP 
har steget mer enn energiforbruket kan vi slå fast at 
regionen har blitt mer energieffektiv (redusert energi/
BNP). Økt energiforbruk er i seg selv et bidrag til økte 
utslipp i et internasjonalt perspektiv. Direkte utslipp av 
klimagasser har økt med 12 % og siden utslippene 
har steget mindre enn BNP kan vi slå fast at regionen 
har blitt mindre utslippsintensiv. 

Analysen er gjort over en kort tidsperiode (8 år) og 
for et begrenset geografisk område, dermed er det 
vanskelig med klare konklusjoner. Siden utslippene har 
økt vil det være mest riktig å karakterisere utviklin-
gen som “grå vekst”.  Analysen viser en positiv trend 
siden 2014, og utslippsreduksjonen fra 2016 til 2017 
kombinert med økt BNP og beskjeden økning i  
energiforbruk er tegn på «grønn vekst». 

Utvikling	2009-2017

: Figur 2.10 Utvikling i BNP, energi og utslipp i Agder fra 2009. Alle verdiene er normalisert til 2009, 
der startverdien er 100. 

Kilde: Indikatorer for grønn vekst i Agder, CICERO Senter for klimaforskning. Oktober 2017
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Mesteparten av Agder består av utmark i skog, på hei 
og vann. Selv om samlet tettstedsareal vokser, utgjør 
det allikevel en svært liten del av samlet areal, og 
hele 79 prosent av befolkningen på Agder bor på 
1 prosent av landarealet. Befolkningsvekst gir økt 
press på urørte arealer og skaper også økt transport-
behov. For å sikre verdifulle areal og for å redusere 
vekst i personbiltrafikk kreves kunnskap om arealene, 
og arealplanlegging som gir grunnlag for miljø- 
vennlige transportformer. 

3.1	Landskap
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utviklet et 
nasjonalt referansesystem for landskap som deler 
landet inn i 45 landskapsregioner basert på store 
likhetstrekk i landskapet. Dette gir kunnskap om 
regionale særtrekk og er et verktøy som kan bidra 
til helhetlig forvaltning av landskapet. Kart 3.1 viser 
landskapsregionene på Agder.

3.	Areal	og	transport	

Sirdal

Bykle

Valle

Åmli

Bygland

Åseral

Kvinesdal

Froland

Birkenes

Lyngdal

Vennesla

Gjerstad

Vegårshei

Iveland

GrimstadFlekkefjord

Marnardal

Hægebostad

Evje og Hornnes

Risør

Mandal

Arendal

Lindesnes

Audnedal

Farsund

Søgne

Kristiansand
Songdalen Lillesand

Tvedestrand

Landskapsregioner

Lågfjellet i Sør-Norge

Dal- og fjellbygder i Telemark og
Aust-agder

Fjellskogen i Sør-Norge

Skog- og heibygdene på Sørlandet

Midtre bygder på Vestlandet

Heibygdene i Dalane og Jæren

Jæren og Lista

Skagerrakkysten

) Kart 3.1 Landskapsregioner på Agder.

Kilde: NIBIO
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Gjengroing
Både langs kysten og i landskapet for øvrig er 
uønsket gjengroing et problem. Gjengroing skyldes 
færre beitedyr, mindre menneskelig påvirkning av 
landskapet og endrede klimaforhold (blant annet 
lenger vekstsesong og økt nitrogentilførsel). NIBIO 
har utviklet modeller for å påvise potensial for 
gjengroing i Norge, og har funnet at omkring 16 
prosent av landarealet i hele Norge kan bli tresatt. 
Fjell-, seter og kystregionen antas å være særlig 
utsatt. Kart 3.2 viser modellerte områder med 
potensial for gjengroing på Agder.

Sirdal

Bykle

Valle

Åmli

Bygland

Åseral

Kvinesdal

Froland

Birkenes

Lyngdal

Vennesla

Gjerstad

Vegårshei

Iveland

GrimstadFlekkefjord

Marnardal

Hægebostad

Evje og Hornnes

Risør

Mandal

Arendal

Lindesnes

Audnedal

Farsund

Søgne

Kristiansand
Songdalen Lillesand

Tvedestrand

Område med potensial
for gjengroing

) Kart 3.2 Områder med potensiale på gjengroing.

Kilde: NIBIO
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Arealtyper	på	Agder Areal	(km2)  
2019

Prosent	av	 
totalareal 2019

Bebyggelse og samferdsel 355 2,2 %

Grønne områder, idretts- og sportsområder 14 0,1 %

Jordbruksareal 369 2,2 %

Skog 8 515 51,8 %

Åpen fastmark 4 765 29,0 %

Våtmark 685 4,2 %

Bart fjell, grus- og blokkmark 232 1,4 %

Varig snø, is og bre 0 0,0 %

Ferskvann 1 507 9,2 %

Totalt 16 430 100,0 %

Jordbruk-	Endringer	2013	-	2018
Omdisponering	

i alt
Omdisponering	av	

dyrka	jord
Omdisponering	av	

dyrkbar	jord
Nydyrking Jordbruksareal	i	

drift
Agder 1 650 1 056 594 6 589 8 907

Norge 67 261 33 275 33 985 120 164 -16 294

Kilde: SSB/AR5

: Tabell 3.1 Arealressurs Agder.

: Tabell 3.2 Omdisponering av dyrka mark.

Kilde: SSB

3.2	Arealressurser	
Arealressurskart (AR5) er et landsdekkende datasett 
som gir detaljert informasjon om arealressurser.  
Dette brukes til arealplanlegging, konsekvens- 
utredninger, statistikker og kontroll av arealtilskudd 
i landbruket, og vedlikeholdes av kommunene og 
Skog og landskap.

Skog er den vanligste arealtypen på Agder, og dekker 
over 50 prosent av Agder. Deretter følger arealtypen 
åpen fastmark (30 prosent av Agder). Åpen fastmark 
dominerer over tregrensa, og omfatter også ikke 
trekledt skjærgårdslandskap. Jordbruksareal er den 
knappeste arealtypen, og dekker samlet sett kun 
ca. 2,2 prosent av Agder – omtrent like mye som 
bebyggelse og samferdsel.

Jordbruksarealet på Agder er begrenset, og Agder 
er blant Norges minste jordbruksfylker. Kun Finn-
mark har mindre av denne arealtypen. På tross av at 
jordbruksarealene er en såpass knapp ressurs, er det 
prosentvise omfanget av omdisponering omtrent på 
landsgjennomsnittet.
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Sirdal

Bykle

Valle

Åmli

Bygland

Åseral

Kvinesdal

Froland

Birkenes

Lyngdal

Vennesla

Gjerstad

Vegårshei

Iveland

GrimstadFlekkefjord

Marnardal

Hægebostad

Evje og Hornnes

Risør

Mandal

Arendal

Lindesnes

Audnedal

Farsund

Søgne

Kristiansand
Songdalen Lillesand

Tvedestrand

Naturvernområder
Nasjonalpark

Naturreservat

Plante-, dyre- og/eller
fuglefredning

Marint verneområde

Landskapsvern

Bioptopvern
!( Naturminne

) Kart 3.3 Naturvernområder på Agder. 

Kilde: Naturbase

3.3	Naturmangfold

Naturvern
Vern av områder etter naturmangfoldloven skal bidra 
til å sikre nasjonalt og regionalt sårbare og truede 
naturtyper. Samlet finnes det ca. 3000 verneområder 
på fastlandet i Norge og på Svalbard. Ved opp- 
rettelsen av Raet nasjonalpark i Aust-Agder 16.  
desember 2016 er nå alle verneformer representert 
på Agder (nasjonalpark, naturreservater, landskaps-
vernområder, biotopvernområder, marine verne- 
områder og naturminner). 

Stortinget har satt som mål å verne 10 prosent av 
skogen i Norge. På Agder er i underkant av 
5 prosent av skogarealet omfattet av vern. Fra tidlig 
på 2000- tallet har skogvernet i all hovedsak funnet 
sted gjennom frivillig vern og vern av Statskogs 
eiendommer, så også på Agder.
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Verneform	(status	per	
1.	nov	2019)

Antall  
verneområder

Areal (daa)

Naturminne 5 1

Landskapsvernområde 
med biotopvern

1 345

Landskapsvernområde 
med plante- og dyrelivs-
fredning

1 1 900

Plante- og dyrefred-
ningsområde

3 2 429

Plantefredningsområde 3 3 747

Marint verneområde 1 5 543

Dyrefredningsområde 8 5 812

Dyrelivsfredning 1 16 670

Biotopvern etter vilt-
loven

1 33 190

Landskapsvernområde 8 296 056

Naturreservat 219 419 953

Nasjonalpark 1 607 325

Landskapsvernområde 
med dyrelivsfredning

3 2 286 018

255 3 678 988

Kommune Antall  
naturvern- 
områder

Totalt 
vernet	

areal (daa)

Vernet 
landareal 

(daa)

Prosent	
landareal 

vernet
Marnardal 2 1 117 1 117 0,3 %

Vegårshei 3 1 183 1 183 0,3 %

Lyngdal 10 2 575 1 852 0,5 %

Iveland 3 1 454 1 454 0,6 %

Risør 5 1 492 1 432 0,7 %

Lindesnes 12 3 269 2 356 0,7 %

Audnedal 3 1 883 1 883 0,7 %

Songdalen 7 1 912 1 912 0,9 %

Vennesla 4 6 259 6 259 1,6 %

Tvedestrand 12 77 175 4 175 1,9 %

Arendal 10 476 508 6 264 2,3 %

Grimstad 17 64 519 7 445 2,5 %

Birkenes 10 16 858 16 855 2,5 %

Mandal 13 33 049 6 672 3,0 %

Lillesand 13 10 925 8 154 4,3 %

Froland 18 28 437 28 439 4,4 %

Evje og  
Hornnes

6 25 772 25 771 4,7 %

Søgne 11 53 811 7 744 5,1 %

Farsund 25 30 864 14 477 5,5 %

Gjerstad 8 22 590 22 590 7,0 %

Flekkefjord 8 61 488 46 654 8,6 %

Kvinesdal 7 97 760 97 760 10,1 %

Åmli 18 132 305 132 305 11,7 %

Kristiansand 19 51 836 36 107 13,1 %

Hægebostad 5 84 045 84 045 18,2 %

Bygland 8 330 333 330 335 25,2 %

Åseral 3 229 305 229 305 25,9 %

Sirdal 5 431 216 431 214 27,7 %

Valle 3 483 684 483 652 38,2 %

Bykle 7 915 359 915 384 62,4 %

3 678 988 2 954 799 18,0 %
) Tabell 3.4 Oversikt over vernet areal i kommunene  
på Agder per 1. januar 2019

Kilde: Miljødirektoratet/naturbase Kilde: Miljødirektoratet/naturbase

Per 2019 finnes det 255 verneområder på Agder, og 
samlet sett er 18 prosent av landarealet underlagt 
en form for vern. Tabell 3.3 gir oversikt over 
hvilke verneformer som er representert, antall og 
areal. Det er flest naturreservater, og disse sikrer 
et bredt spekter av lauv- og barskog, våtmark, 
hekkeområder for sjøfugl m.m. Det er imidlertid 
landskapsvernområdene, den minst restriktive 
verneformen, som omfatter størst areal, og Setesdal 
Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde er i 
særdeleshet det største verneområdet på Agder med 
sine ca. 2,3 km2. Mesteparten av området ligger 
innenfor agderfylkene. 

Alle kommunene på Agder inneholder hele eller deler 
av flere verneområder. Tabell 3.4 viser at vernet 
areal varierer sterkt fra kommune til kommune, 
med Bykle som den kommunen med desidert 
mest vernet areal. Hele 62 prosent av kommunen 
er vernet, i hovedsak gjennom Setesdal Vesthei 
Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Hovden 
landskapsvernområde og andre verneområder som 
primært er knyttet til villreinens leveområder på 
Vestheia. 

  

: Tabell 3.3 Oversikt over verneområder på Agder  
– antall og areal. 
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Kunnskap	om	naturmangfold
Endret arealbruk og klimaendringer er de viktigste 
årsakene til tap av naturmangfold på Agder som i 
verden for øvrig. Mens vern av natur sikrer deler 
av naturmangfoldet på lang sikt, er det gjennom 
planlegging etter plan- og bygningsloven en må sikre 
at viktig naturmangfold ikke går tapt som følge av 
arealbruksendringer. Dette forutsetter tilstrekkelig 
kunnskap om arters leveområder og viktige natur-  
typers utbredelse, og kartlegging av naturmangfold 
har i lengre tid vært en nasjonal strategi. Slik 
kartlegging skjer enten gjennom nasjonale og lokale 
prosjekter eller som ledd i konsekvensutredning av 
tiltak.

Hovedkategori Antall  
forekomster

Areal (daa)

Kalkrikt fjell 12 5 123

Åpen naturlig fastmark 56 1 855

Andre viktige forekomster 94 12 098

Våtmark 159 20 508

Ferskvann 445 17 144

Fjæresone 510 80 773

Kulturmark 1 282 45 060

Skog 2 026 154 767

Marine naturtyper 3 361 134 677

7 945 472 005

; Tabell 3.5 Oversikt over hovedkategorier av kartlagte naturtyper på Agder

Kilde: Naturbase

Naturtypekartlegging har blitt gjennomført i alle 
kommuner på Agder, og i mange av kommunene 
i flere omganger. Dette medfører at en har god 
oversikt over mange viktige forekomster og 
variasjoner på Agder, men vi er allikevel langt unna 
en totaloversikt over naturmangfoldet i regionen.

Totalt er det registrert ca. 8 000 ulike naturtype- 
lokaliteter på Agder, og 90 prosent av disse er av 
kategoriene viktig eller svært viktig. Det er kartlagt 
mest ulike utforminger av skog, og deretter følger 
ulike typer kulturmark. Marine naturtyper, særlig 
bløtbunnsforekomster, er for en stor del kartlagt ved 
hjelp av modellering i kartsystemer (GIS).

Utvalgte	naturtyper
I medhold av naturmangfoldloven er det fastsatt 
forskrifter som angir at bestemte naturtyper skal 
ivaretas særskilt mot forringelse. Dette tilsvarer 
ikke områdevern, men stiller krav om at de utvalgte 
naturtypene skal ivaretas for å unngå reduksjon 
av naturtypenes utbredelse og forringelse av 
naturtypenes økologiske. Per 2018 er naturtypene 
slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, hule eiker, 
kalklindeskog og kystlynghei utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven. I Agder har vi forekomster av 
slåttemark, slåttemyr, hule eiker og kystlynghei, samt 
et fåtall registrerte forekomster av kalksjøer.  
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Bykil

) Kart 3.4 Verna vassdrag på Agder. 

Kilde: NVE

3.4	Vann	og	vassdrag

Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest- Ag-
der, en del av Telemark og litt av Rogaland. I vann-
region Agder er det 2104 vannforekomster, av disse 
er 1 658 i risiko for ikke å oppnå god eller svært god 
miljøtilstand i perioden 2016 – 2021, det vil si ca 80 
prosent. Sur nedbør er den største utfordringen i 
vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i 
vannregion Agder er: Krypsiv, vannkraftregulering, 
forurensede sedimenter, fremmede arter, andre 
fysiske inngrep i vassdrag, avløpsutslipp fra spredt 
bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, 
avrenning fra tette flater i byer/tettsteder/industriom-
råder og eutrofiering av kysten. I denne planperiode, 
2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i 
vannregion Agder: Krypsiv, forsuring, vannkraftregu-
lering, forurensede sedimenter og fremmede arter.
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer 
for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av 
vannforekomstene, i et langsiktig perspektiv.  Inn-
sjøer, elver og kystvann skal ha minst god økologisk 
og kjemisk tilstand. På nettstedet  http://vann-nett.no 
finnes detaljert informasjon om vannforekomstene på 
Agder.

Norge og Agder har en unik vassdragsnatur, og for å 
ta vare på et representativt utvalg av norske vass-
drag er 389 vassdrag i Norge vernet kraftutbygging 
siden 1973. I alt 21 vassdrag helt eller delvis innen-
for Agder er omfattet av slikt vern. Vassdragsvernet 
innebærer at også andre tiltak og inngrep skal vurde-
res i forhold til verneverdiene i vassdraget.
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3.5	Friluftsliv	

Friluftsområder	
Med variert natur som spenner fra skjærgård til høy-
fjell er betingelsene for ulike typer friluftsliv gode på 
Agder. Allemannsretten er bærebjelken for friluftslivet 
i Norge, men enkelte steder gjør utbyggingspress 
og/eller tilretteleggingsbehov det nødvendig å sikre 
områder for allmennheten gjennom offentlig erverv 
eller avtale om tilrettelegging for friluftsliv gjennom 
tinglyste servituttavtaler. På Agder har det vært lang 
tradisjon for sikring av friluftsområder, blant annet 
gjennom etablering av skjærgårdspark og historisk 
ved at private og organisasjoner har foretatt oppkjøp. 

I Norge er om lag 2 400 friluftslivsområder sikret ved 
statlig oppkjøp eller evigvarende servituttavtaler. 
Ca. 550 av disse områdene ligger på Agder, som 
dermed er blant regionene i landet med flest sikrede 
friluftslivsområder. 

Hele 87 prosent av områdene i Aust-Agder og 85 
prosent av områdene i Vest-Agder er knyttet til 
strandsonen langs sjø. Sikring av strandsoneareal 
har blitt vurdert som særlig viktig fordi disse arealene 
er under stort utbyggingspress. 

Arealbruksendringer gjennom infrastrukturtiltak og 
utbyggingsområder er hovedårsaken til at viktige 
områder for friluftsliv faller bort. For å nå det  
nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til  
å drive friluftsliv er det en forutsetning at områder 
med verdi for friluftsliv blir ivaretatt i arealplan- 
leggingen. I nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er 
stimulering til kartlegging og verdsetting av friluftslivs-
områdene i alle landets kommuner et viktig tiltak.  

Statlig	sikra Aust-Agder Vest-Agder Agder
friluftsområder Antall Areal Antall Areal Antall Areal
Skjærgård 210 16 569 256 35 459 466 52 029

Innland 31 2 519 51 20 074 82 22 593

Samlet 241 19 088 307 55 533 548 74 621

: Tabell 3.6 Statlig sikra friluftslivsområder.

Kilde: Miljødirektoratet/naturbase

2019	/	dekar Alt  
strandsoneareal

Potensielt	
tilgjengelig	

strandsoneareal

Andel  
tilgjengelig	
strandsone

Bygningsnært	
areal < 50 m

Dyrket	mark Infrastruktur

Arendal 19 038 7 227 38,0 % 10 823 385 604

Søgne 8 030 3 381 42,1 % 4 187 239 223

Tvedestrand 8 791 3 825 43,5 % 4 654 113 199

Kristiansand 15 646 6 855 43,8 % 7 842 309 640

Grimstad 9 745 4 494 46,1 % 4 552 501 199

Mandal 12 067 5 932 49,2 % 5 342 472 321

Lillesand 15 514 7 857 50,6 % 6 887 465 306

Risør 14 184 7 759 54,7 % 5 823 360 242

Lindesnes 10 212 6 776 66,4 % 2 757 453 226

Flekkefjord 11 879 7 895 66,5 % 3 238 503 244

Lyngdal 10 761 7 513 69,8 % 2 380 613 255

Farsund 21 575 15 957 74,0 % 3 992 1 218 409

Kvinesdal 3 026 2 516 83,1 % 382 57 70

Totalt 160 468 87 987 54,8 % 62 859 5 688 3 938

Kilde: Miljødirektoratet/naturbase

: Tabell 3.7 Tilgjengelig strandsone på fastland og øyer med fastlandsforbindelse. 
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Deltakelse	i	friluftsliv
Friluftsliv har en viktig posisjon i Norge. Den  
nasjonale levekårsundersøkelsen EU-SILC gjennom-
føres årlig, med ulike temaer som gjentas med en  
syklus på tre år. Dette gir et godt grunnlag for å  
vurdere endringer over tid, og nordmenns frilufts- 
vaner synes å være rimelig stabile og med nokså 
små regionale ulikheter. I denne undersøkelsen er 
Agder og Rogaland del av samme region. De aller 
mest populære friluftsaktivitetene i Norge og i vår 
region er kortere turer i nærområdet og turer i skogen 
eller på fjellet. Generelt er aktiviteter med lav terskel 
mest populære. Figur 3.1 viser deltakelse i ulike 
friluftsaktiviteter i Agder og Rogaland 2017. 

Levekårsundersøkelsen viser at det er kjønns- 
forskjeller innenfor alle friluftsaktivitetene unntatt å 
gå på skøyter. Kvinner har høyere deltakelse i riding, 
bær- og sopptur og korte spaserturer, mens menn 
har noe høyere deltakelse i lengre fotturer med og 
uten ski, samt jakt og fiske og båtturer. Under- 
søkelsen viser også ulikheter i friluftsdeltakelse når 
det gjelder utdanningsnivå, ved at høyt utdannede 
er mer aktive. I tillegg er deltakelsen høyere blant 
studenter og yrkesaktive enn hos de som står utenfor 
yrkeslivet.  

Deltakelse	i	friluftsaktiviteter	-	Agder	og	Rogaland	2017
Kilde: SSB

: Figur 3.1 Andelen som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i 
løpet av de siste 12 månedene. 16 år og over. 2017.
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3.6 Planlegging

Planaktiviteten i den enkelte kommune henger 
sammen med hvilken vekstsituasjon kommunen er i, 
og byggeaktiviteten. Det innebærer at plan- 
aktiviteten er høy i Kristiansand og vekstkommuner 
langs kysten, men også i mer vekstsvake kommuner 
der aktivitet knyttet til utvikling av fritidsbebyggelse 
er høy. I henhold til KOSTRA ble det i 2018 vedtatt 
1 646 område- og detaljreguleringsplaner i Norge, 
hvorav 153 (8,7 prosent) var i en kommunene 
på Agder. Dette er omtrent samme andel som 
foregående år (2016 og 2017), og kan indikere at 
Agder har en relativt høy planleggingsaktivitet i 
forhold til Norge for øvrig. Rapporteringstallene er 
beheftet med noe usikkerhet.

Område-	og	detaljreguleringsplaner	vedtatt	av	kommunene
Kilde: SSB/KOSTRA

) Figur 3.2 De 15 agderkommunene med flest vedtatte  
reguleringsplaner i 2017 og 2018.
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3.7	Arealbruk	

By-	og	tettstedsutvikling	 
Utviklingstrekkene viser at tettstedenes og byenes 
betydning øker i den forstand at den overveiende 
delen av befolkningsveksten kommer her. Sann- 
synlige drivere for at flertallet søker seg til byer og 
tettsteder er ønske om nærhet til arbeidsplasser, 
kommunale og private tjenester og service, valgfrihet, 
variert kulturtilbud og større naboskap.

Sentralisering finner sted både i de små, spredt 
befolkede kommunene og i byene. Dette tilsier at et 
fortsatt, og økende, fokus på utvikling av attraktive 
steder vil være viktig for så vel bykommuner med høy 
vekst som distriktskommuner med svakere vekst. 

I pressområder på Agder har vi utfordringer knyttet 
til unødig byspredning. Samtidig som fortetting, 
transformasjon og videreutvikling av eksisterende, 
bebygde strukturer har økende fokus, synes allikevel 
en stor andel av boligbyggingen å finne sted i mer 
perifere områder i grønnstrukturen rundt byene.  
Analyse av matrikkeldata for kristiansandsregionen 
viser at om lag 25 prosent av nye boenheter etter 
2012 er kommet i form av fortetting/transformasjon 
innenfor boligområder som eksisterte i 2012. Over 
halvparten av denne fortettingen har funnet sted i 
Kristiansand kommune. Øvrig, ny boligbebyggelse er 
kommet enten ved utvidelse av daværende bygge-
sone eller som nye byggefelt. Kart 3.5 visualiserer 
dette.

Konsekvenser av byspredning inkluderer økte reise-
avstander, mer kompliserte forhold for tjenesteyting 
og kollektivbetjening, økt behov for infrastruktur- 
investeringer og konsum av grønnstruktur.

Utvikling 2012 - 2017
Boligbygg

Næringsbygg

Nybygg

Eksisterende per 2012

Nybygg

Eksisterende per 2012

: Kart 3.5 Byspredning i Kristiansand

Kilde: Matrikkelen/fylkeskommunen
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Fritidsbebyggelse
Agder rommer om lag 9 prosent av all fritids-  
bebyggelse i Norge, og dette forholdstallet har holdt 
seg når man ser på hyttebygging landet under ett i 
perioden 2014 til 2019. I denne perioden har bortimot 
10 prosent av alle nye fritidsboliger i Norge kommet i 
en kommune på Agder. Halvparten av fritidsbyggene 
ligger i kystkommunene, men det er kommunene 
Sirdal, Bykle og Åseral som har flest fritidsbygg. Det 
er Søgne, Risør, Mandal og Lillesand som har høyest 
tetthet av fritidsbebyggelse, men arealknapphet i 
kystkommunene gjør at det bygges færre hytter her 
enn i innlandet. 

I løpet av perioden 2014 til 2019 har nær 50 prosent 
av nye hytter på Agder kommet i enten Sirdal, Bykle 
eller Åseral kommune. Deretter følger Lindesnes, 
Lyngdal og Valle med bortimot 30 prosent. Medregnet 
helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 
er det er godt over 40 000 fritidsboliger på Agder.

inkludert	boliger	benyttet	som	fritidsbolig 2019 Endring	2014	-	2019
friluftsområder Fritidsboliger Andel Fritidsboliger Andel	av	vekst
Østfold 20 322 4,3 % 134 0,7 %

Akershus 14 601 3,1 % -273 -1,5 %

Oslo 2 231 0,5 % -55 -0,3 %

Hedmark 37 503 8,0 % 1 741 9,4 %

Oppland 51 709 11,1 % 3 095 16,7 %

Buskerud 48 011 10,3 % 3 051 16,5 %

Vestfold 14 659 3,1 % 1 0,0 %

Telemark 32 003 6,8 % 1 907 10,3 %

Aust-Agder 19 403 4,2 % 540 2,9 %

Vest-Agder 21 952 4,7 % 1 240 6,7 %

Rogaland 20 017 4,3 % 189 1,0 %

Hordaland 33 602 7,2 % 1 123 6,1 %

Sogn	og	Fjordane 13 718 2,9 % 717 3,9 %

Møre	og	Romsdal 20 509 4,4 % -241 -1,3 %

Trøndelag 53 409 11,4 % 2 992 16,2 %

Nordland 35 671 7,6 % 1 210 6,5 %

Troms	-	Romsa 15 673 3,4 % 820 4,4 %

Finnmark	-	Finnmárku 12 483 2,7 % 328 1,8 %

Norge 467 476 100,0 % 18 519 100,0 %

: Tabell 3.8 Eksisterende fritidsbygg i Norge og endring 2014 til 2019.

Kilde: SSB
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) Kart 3.6 Eksisterende og ny fritidsbebyggelse 2014-2017

Kilde: SSB og Matrikkelen

Kart 3.6 viser hvor hovedtyngden av ny fritids- 
bebyggelse på Agder kom i løpet av perioden 2014  
- 2017. I tillegg vises totalt antall fritidsbolig i hver  
enkelt kommune per 2017 og hvor stor andel av 
fritidsboligene som ligger i hyttefelt med mer enn 
5 fritidsboliger.

I fjellkommunene og kystkommunene ligger hoved-
tyngden av fritidsbebyggelsen i felt, mens fritids- 
bebyggelsen ligger mer spredt i innlands- 
kommunene. Ny fritidsbebyggelse kommer i dag i det 
alt vesentlige i felt, og dette skyldes både at høyere 
krav til standard forutsetter konsentrasjon for å bære 
infrastrukturkostnader og en høyere bevissthet rundt 
arealeffektivisering.

Per 2017 var det 4,3 fritidsboliger per bolig i Åseral, 
og over 3 fritidsboliger per bolig i både Sirdal og  
Bykle. Undersøkelser antyder at gjennomsnittlig 
antall bruksdøgn for fritidsboliger kan ligge mellom 
40 og 50 og at brukstid øker med høyere 
standard, men det finnes ikke offisiell statistikk 
på dette. Uansett er det slik at innbyggertallet 
i «hyttekommunene» øker vesentlig innenfor 
feriesesong. 
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3.8	Reisevaner	–	daglige	reiser

Bil
I Kristiansandsregionen velger over halvparten å 
kjøre bil. I Arendalsregionen er tallet enda høyere. 
Andelen er størst blant menn, personer mellom 35-54 
år, de som har tilgang til flere biler, de med tilgang 
til parkering ved egen bolig og de som har tilgang til 
gratis parkering hos arbeidsgiver.

Andelen passasjerer er størst blant kvinner, perso-
ner i alderen 13-17 år, personer med flere voksne i 
husholdningen, ikke-yrkesaktive, personer med lav 
utdanning og de med lav personinntekt 1.   

Transportmiddelvalget påvirkes i stor grad av tilgang 
til parkering. I Arendalsregionen oppga 80 prosent 
av yrkesaktive å ha tilgang til gratis parkering hos 
arbeidsgiver. I Kristiansandsregionen er det 74 
prosent og i Kristiansand sentrum oppgir halvparten 
å ha gratis parkering 2.  

Sykkel
I Agder arbeides det mye med å øke sykkelandelen. 
Kristiansand er en av byene i landet med høyest 
sykkelandel, som er på 10 prosent. I Kristiansands-
regionen er sykkelandelen på 8 prosent, mens den 
i Arendalsregionen bare er 4 prosent 3. Data fra 
sykkeltellere viser økning i antall syklister i flere byer 
på Agder de siste årene.

Det er størst andel sykkelturer blant personer i alde-
ren 13-17 år, personer med lav utdanning, personer 
med lav og med høy personinntekt, personer uten 
førerkort, de uten tilgang til bil og de uten gratis 
parkering hos arbeidsgiver 4.

Transportmiddelfordeling	på	daglige	reiser	2013/2014	–	angitt	i	prosent.
 Til	fots Sykkel Kollektiv- 

transport	 
(eks.	fly)

Bilfører Bilpassasjer Annet 

Hele landet 21 4 9 55 9 2

Arendals- 
regionen

17 4 4 63 9 3

Kristiansands- 
regionen

19 8 6 56 8 3

: Tabell 3.9: Transportmiddelfordeling på daglige reiser

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport

1 Urbanet Analyse (2015) Reisevaner i Region Sør 2013/14 s. 34
2 TØI (2014) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport
3 TØI (2014) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport
4 Urbanet Analyse (2015): Reisevaner i Region Sør 2013/14 s. 34
5 Urbanet Analyse (2015): Reisevaner i Region Sør 2013/14 s. 34

Gange	
I Arendalsregionen velger 17 prosent å foreta dagli-
ge reiser til fots. I Kristiansandsregionen er andelen 
19 prosent. De som går mest er kvinner, personer i 
alderen 13-17 år og 75 år og eldre, enslige, ikke-
yrkesaktive, personer med lav utdanning og lav per-

soninntekt, personer uten førerkort og tilgang til bil, 
personer uten p-plass ved egen bolig, og personer 
uten tilgang til parkering hos arbeidsgiver 5.

I tillegg kan de første resultatene fra Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen 2018 leses her.
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3.9	Kollektivtrafikk	

Både Kristiansandsregionen og Arendalsregionen 
ligger lavere enn kollektivandelen for landet 
som helhet, som er 10 prosent. Andelen daglige 
reiser som foregår med kollektivtransport er 
4 prosent i Arendalsregionen og 6 prosent i 
Kristiansandsregionen. 

I 2017 ble det foretatt 18 millioner reiser med buss 
i Agder. Av disse er én tredjedel skoleskyss. 75 
prosent av reisene som ikke er skoleskyss, finner 
sted i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. 
Dersom strekningen Lillesand-Arendal inkluderes 
utgjør dette 90 prosent av reisene på Agder som ikke 
inkluderer skoleskyss.

Det er størst andel kollektivreiser blant personer i 
alderen 13-17 år, personer med lav utdanning og lav 
personinntekt. Det er også størst kollektivandel blant 
de uten førerkort og uten tilgang til bil, samt de uten 
tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver 6. 

6 Urbanet Analyse: Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14 og 
Reisevaner i Kristiansandsregionen 2013/14

Utvikling	for	kollektivreiser	i	Agder	2011-2018
Kilde Agder Kollektivtrafikk (AKT)

( Figur 3.3: Regionale ruter på Agder. Tall fra 2015.

; Figur 3.4: Utvikling av kollektivreiser i Agder 2011-2018.  
Figuren inkluderer ikke skoleskyss.

Kilde: Agder Kollektivtrafikk AS
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Trafikk-	og	befolkningsutvikling	
I de store byene og særlig i Kristiansandsregionen 
må utviklingen i antall kollektivreiser sees i sammen-
heng med befolkningsutviklingen. Dette gir et mer 
nyansert bilde som viser at utviklingen i kollektivreiser 
ikke følger den sterke befolkningsveksten i  
Kristiansandsregionen. 

Befolkningsveksten i Kristiansandsregionen  
i perioden 1997 -2016 øker mer enn veksten  
i kollektivreiser. Samtidig ser vi at den økte satsingen 
på kollektivtrafikk virker og at veksten i antall  
kollektivreiser har vært sterkere enn befolknings-
veksten siden 2012.

Tilgang	til	kollektivtrafikk	
60 prosent av befolkningen i Arendalsregionen og  
67 prosent av befolkningen i Kristiansandsregionen 
bor innenfor 500 meter fra en kollektivtransport- 
holdeplass. I Arendalsregionen har 7 prosent et  
kollektivtilbud med avganger minst fire ganger i 
timen, mens det tilsvarende tallet i Kristiansands- 
regionen er 25 prosent. Befolkningens tilgang til 
kollektivtransport er en god del bedre i Arendal og 
Kristiansand sentrum enn i resten av regionen 7.

Totalt oppgir 49 prosent i Agder at de opplever tilgan-
gen til offentlig transport som god eller svært god. 
Tallene viser at det er størst andel i Nye Kristiansand 
med 66 prosent, og deretter kommer Arendal med  
54 prosent.  De laveste andelene finner vi i Lister- 
regionen med 23 prosent, og Østre Agder uten  
Grimstad/Arendal med 20 prosent.

7 Urbanet Analyse: Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14 og 
Reisevaner i Kristiansandsregionen 2013/14

Trafikk-	og	befolkningsutvikling	i	Kristiansandsregionen	1997	-	2018

Andel	som	opplever	at	tilgangen	til	offentlig	transport	er	god	eller	svært	god

: Figur 3.5 Figur 3.5 Trafikk- og befolkningsutvikling i Kristiansandsregionen 1997-2018.
; Figur 3.6 Figur 3.6 Andel som opplever at tilgangen til offentlig transport er god eller svært god.

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019
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3.10 Vei  

Agder er avhengig et velfungerende veinett. E18/E39 
binder landsdelen sammen og er den viktigste forbin-
delsen fra Agder mot henholdsvis Oslo og Stavanger. 
Sammen med Rv.9 utgjør E18/E39 «ankeret i Agder» 
og er avgjørende for landsdelens videre utvikling. 
Dagens europavei har store utfordringer når det gjelder 
trafikksikkerhet, transportavvikling og forutsigbarhet. 
 
I 2019 ble strekningen E18 Tvedestrand-Arendal 
ferdigstilt med ny 23 km firefelts vei, som gir betydelige 
tidsbesparelser og økt trafikksikkerhet. Det pågår 
planarbeid for de resterende delstrekningene mellom 
Dørdal og Grimstad. Det skal også bygges ny firefelts 
motorvei på E39 mellom Kristiansand og Sandnes. I 
oktober 2018 startet anleggsarbeidene på delstrekningen 
Vige-Mandal. De pågår planarbeid for de resterende 
delstrekningene. Ferdigstilt E18 og E39 vil bidra til 
regionforstørring på Agder, knytte regionen tettere på 
både Stavangerområdet og Grenland og gi vesentlig 
bedre vilkår for transport mellom landsdelene.
 
Fylkesveinettet, som har en svært viktig funksjon med 
å utfylle riksveinettet, har et stort vedlikeholds- etter-
slep 8. I Regional transportplan Agder 2015-27 (RTP) 
oppsummeres de viktigste prioriteringene og tiltakene 
som må gjøres i Agder for å løse dagens transport-
behov og for å møte morgendagens utfordringer. 

Trafikkstøy
Veitrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og 
årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen 
hos befolkningen  9.

8 Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner (2016) - Regionale 
utviklingstrekk for Agder. Kunnskapsgrunnlaget del 2 av Regional 
planstrategi for Agder 2016-2020
9 Statens vegvesen (2017) - Vegtrafikkstøy

Aust-Agder Vest-Agder

Lenge fylkesveier (km) 1570 2072

Lengde gang- og sykkelvei fylkesvei - km 116 126

Andel fylkesveinettet utgjør av offentlig veinett 51 % 50 %

Andel fast dekke (inkl. gang og sykkelvei)  92 % 80 %

Andel tillatt for 10 tonn aksellast 88 % 75 %

Antall tuneller 10 21

Tunellengde fylkesveier (km) 3,6 15,7

Antall bruer 691 816

Kilde: Statens vegvesen (2018) - vegkart

: Tabell 3.10 Fylkesveinettet

Trafikkstøy Ikke	plaget Litt	plaget Middels	plaget Mye eller  
ekstremt	plaget

Agder 68,6 % 22,6 % 5,7 % 3,1 %

: Tabell 3.11 Trafikkstøy 

) Figur 3.7 Vei 
strekninger i Nye 
Veiers portefølje. 

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019
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Kjøretøy
Klimautslipp fra transport kan reduseres gjennom 
overgangen fra diesel og bensinbiler til nullutslipps-
kjøretøy. Klima- og miljøvennlig utskifting av kjøre-
tøyparken er en langsiktig strategi som vil bringe oss 
nærmere Norges klimamål. 

I Agder er andelen registrerte diesel personbiler noe 
høyere enn landsgjennomsnittet, mens andelen 
bensin personbiler er noe lavere. Tallene for regis-
trerte kjøretøy etter drivstofftype i Agder viser at 
andelen bensinbiler synker og dieselbiler øker. Dette 
samstemmer med nasjonale tall. Agder ligger på 
landsgjennomsnittet for andelen elektriske person-
biler, som utgjør 7 prosent av registrerte personbiler 
i 2018. Andelen registrerte elektriske personbiler i 
Agder økte med over 40 prosent fra 2016 til 2018. 
Andelen ladbare hybrid personbiler utgjør fortsatt en 
beskjeden del av bilparken, men økte med over 60 
prosent fra 2016 til 2018.  

Ladestasjoner
Elbil- og ladeteknologi er i rask utvikling. Agder har 
flest ladepunkter i Kristiansand, fulgt av Arendal og 
Grimstad. Det er naturlig å ha høyest tilgjengelighet i 
større byområder. Et EU-direktiv for fornybar trans-
port gir føringer om at det skal være ett ladepunkt for 
hver tiende bil. Strategi for ladeinfrastruktur i Agder 
(2015) peker på hvordan kommunal sektor effektivt 
kan legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy 10.

10 http://regionplanagder.no/planer-og-strategier/strategi- 
for-ladeinfrastruktur/

Registerte	kjøretøy	etter	drivstofftype

Økningen	i	elbiler	og	ladbar	hybrid	i	Agder Registrerte	personbiler	i	Agder	i	2018.	Prosent

Antall	ladepunkter	per	kommune	2019

: Figur 3.10 Utvikling av registrerte kjøretøy i Agder etter driv-
stofftypene bensin og diesel.

: Figur 3.8 viser utviklingen i antall elbiler og ladbare  
hybridbiler i Agder.

: Figur 3.9 Registrerte personbiler i Agder i 2018.  
Prosentvis fordeling.

: Figur 3.11 Antall ladepunkter per kommune per 08.10.19.  
Kun kommuner med minst 30 ladepunkter er inkludert.
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3.11	Trafikksikkerhet	

Nullvisjonen
Arbeidet med trafikksikkerhet retter seg etter 
nullvisjonen: Det skal ikke forekomme ulykker med 
drepte eller hardt skadde i transportsystemet 11. 
Målet om nullvisjonen krever langsiktig og strategisk 
arbeid over tid. Totalt ble 108 personer drept og 565 
hardt skadet i trafikken i Norge i 2018. Av disse ble 
10 personer drept og 35 hardt skadet i Agder. Antall 
drepte er halvert på landsbasis fra 2009-2018, og 
det samme bildet tegner seg for Agder. Antall hardt 
skadde har hatt en svakere utvikling nasjonalt, med 
en nedgang på 25 prosent over de siste ti årene. 

Drøyt 40 prosent av drepte og hardt skadde i Agder 
i perioden 2014-2018 er ulykker med bil involvert, 
og 30 prosent er ulykker med moped og MC 
involvert. Syklende utgjør om lag 15 prosent av de 
drepte og hardt skadde, mens fotgjengere utgjør 
knapt 10 prosent av de drepte og hardt skadde i 
femårsperioden. 

Syklende og gående har betydelig høyere risiko for 
å bli drept eller hardt skadet i trafikken sammenlignet 
med bilførere. Ulykker med gående og syklende 
utgjør derfor den største trafikksikkerhetsutfordringen 
på veier i tettbygd strøk. Det er påvist store mørketall 
og underrapportering for personskadeulykker, særlig 
eneulykker med syklister  12. 

11 Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner (2018) – Strategi for 
trafikksikkerhet 2018-2029 (planforslag)
12 Trygg Trafikk 2019 

Utvikling	i	antall	drepte	og	hardt	skadde	i	Agder	2010-2018

Trafikantkategori-	ulykker	i	Agder	2010-2018	

: Figur 3.12 Utvikling i antall drepte og hardt skadde i Agder 
2010-2018. 

) Figur 3.13 Trafikanter som er involvert i alvorlige ulykker i Agder 
2010-2018. 

Kilde: SSB
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I Agder var knapt 60 prosent av de drepte og hardt 
skadde i utforkjørings- eller møteulykker i perioden 
2014-2018.  

For å måle om utviklingen går i riktig retning, har 
Nasjonal transportplan 2018–2029 lagt til grunn 
et etappemål om at det ikke skal være mer enn 
350 drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 
2030. Etappemålene som er utarbeidet for Agder 
innebærer at det innen 2030 ikke skal være flere 
enn 22 drepte og hardt skadde i trafikken årlig. 
Dette er en ambisiøs målsetning, fordi det er blitt 
vanskeligere å identifisere tiltak med god effekt etter 
hvert som ulykkestallene har gått ned. I 2018 var det 
45 personer som ble drept eller hardt skadd i Agder. 
Dette tallet er på linje med målkurven 13.

13 Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner (2018) – Strategi for 
trafikksikkerhet 2018-2029 (planforslag)

Uhellskategori.	Drepte	og	hardt	skadde	i	Agder	fra	2010-2018
Kilde: Statens Vegvesen

: Figur 3.14: Uhellskategori. Drepte og hardt skadde i Agder fra 
2010-2018. 

) Figur 3.15: Målkurve for antall drepte og hardt skadde i Agder. 

Målkurve	for	reduksjon	av	antall	drepte/hardt	skadde	i	Agder
Kilde: Statens Vegvesen
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3.12	Kristiansand	lufthavn	Kjevik	

Regionens hovedflyplass, Kristiansand lufthavn, Kjevik 
er en nasjonal lufthavn og har rute- og chartertrafikk 
til både nasjonale og internasjonale destinasjoner. 
Trafikken over Kristiansand lufthavn, Kjevik har økt fra 
2010 til 2014, men deretter gått noe ned etter 2014. Fra 
2015 til 2019 har trafikken holdt seg relativt uendret. Det 
har vært en liten nedgang på et par prosent i løpet av 
perioden, men det har tatt seg opp igjen i 2019.

3.13 Jernbane 

Persontransport 
NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og 
Stavanger hadde 2,2 prosent flere reisende i 2018, 
sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 984 920 
passasjerer mellom Oslo og Stavanger i perioden. NSB 
Lokaltog mellom Arendal og Nelaug hadde 2,5 prosent  
flere reisende i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er 
det registrert 68 300 passasjerer på strekningen i perioden.
 
NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug hadde  
1,9 prosent flere reisende i 2017, sammenlignet  
med 2016. Totalt er det registrert 66 630 passasjerer 
på strekningen i perioden 14.

Godstransport
Jernbanens konkurranseevne for godstransport på 
Sørlandsbanen utfordres av en omfattende utbygging 
av E18 og E39. Vegtiltakene gir vesentlig reduserte 
transporttider og -kostnader for transportørene på 
veg. Prognoser utarbeidet for NTP 2018-2029 15 viser 
på kort sikt en reduksjon i transportarbeid på Sør-
landsbanen, men på sikt en økning. Vegtiltakene vil 
dempe denne veksten.  

Trafikkutvikling	–	Kristiansand	lufthavn	Kjevik

Kilde: Avinor

: Figur 3.16 Rute-, offshore og charter inkl. transfer og transitt fra 2010-2018 - Trafikkavvikling – Kristiansand lufthavn. 
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14 Kilde: NSB (2018)
15 TØI 1555/2017

Kilde: Jernbanedirektoratet (2015)

: Figur 3.17 Jernbane.

Lengre godstog kan være et viktig 
virkemiddel for å bedre jernbanens 
konkurranseevne. Mellom Oslo og 
Kristiansand kan det allerede i dag 
framføres noen forholdsvis lange 
godstog. Mellom Kristiansand og 
Stavanger vil en kapasitetsøkning 
for flere lange godstog kreve bety-
delige investeringer.
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Kilde: Jernbanedirektoratet (2015)

: Figur 3.17 Jernbane.

3.13	Digital	infrastruktur	

Digitaliseringen stod for 30 prosent av veksten i BNP 
i EU 2001 – 2011, og Meld. St. 27 «Digital agenda 
for Norge» understreker at IKT og bredbånd er en 
nøkkel til fremtidig vekst og velferd i hele Norge. 
Når flere viktige samfunnssektorer er avhengige av 
digital kommunikasjon, er også kravene til robuste 
nett sterkt økende. Ved flere anledninger har kraftig 
uvær satt mobilnett og bredbånd ut av funksjon. 
Det er en økning både i tilsiktede og utilsiktede 
alvorlige hendelser, som har lammet sentrale digitale 
funksjoner i samfunnet. 

Fra 2018 til 2019 hadde Agder god vekst i høyhastig-
hetsnett til husholdninger, men det er viktig å fortsette 
utbygging til husstander og bedrifter. Det blir vikti-
gere enn før å etablere bedre robusthet i gjeldende 
nettstrukturer, både i transportnett og aksessnett. 
Utenlandskabler og robuste transportnett i og ut av 
Agder blir viktig for å tilfredsstille behovene for frem-
tidige etableringer og utvikling i eksisterende behov 
i offentlig og privat sektor. Det blir nå utarbeidet en 
fylkeskommunal strategi for digital infrastruktur i hele 
Agder. 

Det Digitale Agder har i mange år arbeidet for god 
mobildekning og bredbånd til husholdninger i lands-
delen. Status i 2019 for kommunene i Aust- og 
Vest-Agder viser at det er store variasjoner mellom 
kommunene i forhold til hvor mange som har tilbud 
om nyeste bredbåndsteknologi (fiber).

Bredbånd	(fiber)	-	status	2019
Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Kilde: Nexia analyse 2016
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: Figur 3.18 Status på andel i 
hver kommune som har tilbud 
om fiber

) Figur 3.19 Oversikt  
datafiber i Agder
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4.	Skole	og	utdanning

4.1	Utdanningsnivået	på	Agder

I 2018 hadde 29,4 prosent av innbyggerne i Aust- 
Agder i alderen 16-74 år høyere utdanning. 3,6 
prosent hadde fagskole, mens 40,4 prosent hadde 
videregående som høyeste utdanning. 26,6 prosent 
av befolkningen hadde kun grunnskole. Aust- 
Agder hadde en mindre andel med høyere utdanning 
enn resten av landet, mens en høyere andel hadde 
grunnskole eller videregående skole.

30,4 prosent av innbyggerne i Vest-Agder hadde 
høyere utdanning. 3,2 prosent hadde fagskole, mens 
41,2 prosent hadde videregående som høyeste 
utdannelse. 25,2 prosent hadde kun grunnskole. 
Vest-Agder hadde en mindre andel med både grunn-
skole og høyere utdanning enn landsgjennomsnittet, 
mens en høyere andel hadde videregående skole. 

Blant kommunene har Bykle høyest andel av befolk-
ningen med videregående opplæring eller høyere. 
Inkludert Bykle har syv kommuner i Agder 75 prosent 
eller mer av befolkningen med tilsvarende utdan-
ningsnivå. Gjerstad, Åmli og Vennesla hadde høyest 
andel med kun grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning.

Utdanningsnivå	personer	over	16	år	2018
Grunnskole Videregående Fagskole Høyere	utd	kort Høyere	utd	lang

Aust-Agder 26,6 40,4 3,6 22,6 6,8
Vest-Agder 25,2 41,2 3,2 23,2 7,2
Norge 25,8 37,2 2,9 24,1 10

Kilde: SSB

Befolkningens	utdanningsnivå	på	Agder	2018

Kilde: SSB

: Tabell 4.1 Utdanningsnivå fordelt på kategorier, hhv fylke  
og nasjonalt nivå. 

) Figur 4.1 Befolkningens utdanningsnivå på Agder sortert etter 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå. 
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4.2	Barnehage

Barnehageplass
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 0 år ligger lavt i alle kommunene på 
Agder. Kommunen som har den høyeste andelen  
er Tvedestrand med 11 prosent. 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold 
til innbyggere 1-2 år, varierer mellom 65 prosent 
i Åmli kommune og 91 prosent i Valle kommune. 
Kristiansand har en andel på 80 prosent og Arendal 
en andel på 85 prosent.

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold 
til innbyggere 3-5 år, ligger jevnt over høyt i alle 
kommunene. Enkeltkommuner har en høyere 
andel enn 100 prosent, noe som antas skyldes 
at kommunen også tilbyr plass for barn fra 
nabokommuner. 

Når det gjelder andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år, har 
Lindesnes kommune lavest andel på 53 prosent. 
Audnedal og Sirdal kommuner har begge andel  
på 100 prosent.

Barnehager	-	Andeler	barn	med	barnehageplass	2018

 

Andel barn 0 år 
med barnehage-
plass i forhold til 
innbyggere 0 år

Andel barn 1-2 år 
med barnehage-
plass i forhold til 

innbyggere 1-2 år

Andel barn 3-5 år 
med barnehage-
plass i forhold til 

innbyggere 3-5 år

Andel minoritets-
språklige barn i 

barnehage i forhold 
til innvandrerbarn 

1-5 år
0901 Risør 2 76 95 83
0904 Grimstad 5 86 98 85
0906 Arendal 8 85 99 86
0911 Gjerstad 0 75 92 65
0912 Vegårshei 5 79 97 90
0914 Tvedestrand 11 86 99 73
0919 Froland 7 75 96 68
0926 Lillesand 7 87 97 95
0928 Birkenes 3 69 93 70
0929 Åmli 0 65 94 62
0935 Iveland 0 83 97 80
0937 Evje og Hornnes 0 79 95 94
0938 Bygland 0 71 97 75
0940 Valle 0 91 104 85
0941 Bykle 0 77 100 69
1001 Kristiansand 3 80 98 81
1002 Mandal 4 79 99 85
1003 Farsund 5 78 96 71
1004 Flekkefjord 0 79 98 89
1014 Vennesla 2 78 98 68
1017 Songdalen 1 72 92 79
1018 Søgne 1 80 98 84
1021 Marnardal 6 83 98 89
1026 Åseral 0 67 94 78
1027 Audnedal 0 69 97 100
1029 Lindesnes 2 75 94 53
1032 Lyngdal 4 75 102 80
1034 Hægebostad 0 68 97 75
1037 Kvinesdal 0 71 98 78
1046 Sirdal 0 68 95 100

Kilde: SSB

) Tabell 4.2 Andeler barn med barnehageplass 2018.
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Dekningsgrad
Det er totalt 155 barnehager Aust-Agder og 212 i 
Vest-Agder. Av disse er 54 kommunale barnehager 
i Aust-Agder og 76 i Vest-Agder. Aust-Agder har 
en dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år på 
91,8 prosent, mens Vest-Agder har en tilsvarende 
dekningsgrad på 90 prosent. Nasjonalt ligger 
dekningsgraden for aldersgruppen på 91,8 prosent.

Andel	ansatte	menn	til	basisvirksomhet	
i barnehagene
Kristiansand kommune har den største andelen  
med 11,7 prosent, Grimstad har en andel på  
10,6 prosent og Bykle kommune 10,5 prosent. 
Arendal kommune har en andel på 10,2 prosent 
menn til basisvirksomhet i barnehagene. Tvedestrand 
kommune ligger lavest med en andel på 1,1 prosent. 
Oppgave mangler for følgende kommuner: Bygland, 
Valle, Åseral, Åmli og Hægebostad.

Antall	barnehager,	barn	og	ansatte,	etter	fylke

2018 Barnehager
i alt

Offentlige	 
barnehager

Private	 
barnehager

Ansatte	 
i alt

Barn	 
i barnehage

Dekningsgrad	 
1-5	år

Aust-Agder 155 54 101 2245 6017 91,8
Vest-Agder 212 76 136 3553 10060 90
Nasjonalt 5788 2709 3079 96066 278578 91,8

Kilde: SSB

Andel	ansatte	menn	til	basisvirksomhet	i	barnehagene	2018
Kilde: SSB

) Figur 4.2 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene på Agder i 2018.
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: Tabell 4.3 Antall barnehager, barn og ansatte, etter fylke.
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Antall	barnehager,	barn	og	ansatte,	etter	fylke

2018 Barnehager
i alt

Offentlige	 
barnehager

Private	 
barnehager

Ansatte	 
i alt

Barn	 
i barnehage

Dekningsgrad	 
1-5	år

Aust-Agder 155 54 101 2245 6017 91,8
Vest-Agder 212 76 136 3553 10060 90
Nasjonalt 5788 2709 3079 96066 278578 91,8

4.3	Læringsutbytte	grunnskole1

Andelen elever på 5. trinn som er på laveste mest-
ringsnivå (nivå 1) i nasjonale prøver lesing er relativt 
stabilt fra 2015 til 2018 for både Aust-Agder, Vest- 
Agder og landet som helhet. Aust-Agder har de  
største andelene gjennom denne perioden, Vest-  
Agder noe lavere, men landet for øvrig varierer  
fra 23 til 25 prosent i perioden.

For nasjonale prøver 5. trinn regning, har Aust- 
Agder en relativ jevn andel i perioden 2015 til 2018. 
Gjennomsnittlig andel for perioden er på 26,5  
prosent. Vest-Agder når sitt laveste nivå i 2016 med 
22 prosent, og stiger så til 24 prosent i 2017 og 2018. 
Nasjonalt faller andelen fra 24 til 23 prosent i perio-
den fra 2015 til 2018, en marginal endring.

Når det gjelder nasjonale prøver i lesing på 8. trinn, 
har andelen elever på nivå 1 og 2 for både Aust-  
Agder, Vest-Agder og landet som helhet blitt noe 
mindre fra 2015 til 2018. Vest-Agder har den største 
endringen i denne perioden. Her går andelene elever 
ned fra 33 til 28 prosent, samme nivå som landet 
som helhet. Aust-Agder ligger på 30 prosent i 2018.

For Aust-Agder og landssnittet har andelen elever på 
nivå 1 og 2 i regning 8. trinn, variert i liten grad for  
perioden 2015-2018. For disse er andelen lik i 
2015 og i 2018 med henholdsvis 31 og 29 prosent. 
Vest-Agder hadde en betydelig forbedring fra 2015 
til 2017, med en reduksjon fra 32 til 25 prosent. 
Vest-Agder fikk imidlertid en økende andel i 2018 
med en andel på 29 prosent, lik andel som landssnittet.

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

Nasjonale	prøver.	Lesing	5.	trinn.
Andel	på	nivå	1.
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) Figur 4.3 Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn. Andel på nivå 1. 

Nasjonale	prøver.	Lesing	8.	trinn.
Andel	på	nivå	1	og	2.
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Nasjonale	prøver.	Regning	8.	trinn.
Andel	på	nivå	1	og	2.
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) Figur 4.5 Nasjonale prøver. Lesing 8. trinn. Andel på nivå 1 og 2. 

1 Nasjonale prøver på 5. trinn opererer med 3 mestringsnivåer, 
tilsvarende på 8. trinn er 5 mestringsnivåer.

) Figur 4.4 Nasjonale prøver. Regning 5. trinn. Andel på nivå 1. ) Figur 4.6 Nasjonale prøver. Regning 8. trinn. Andel på nivå 1 og 2. 
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4.4	Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av 
elevenes avsluttende karakterer delt på antall 
karakterer og ganget med 10.

Grunnskolepoeng for Aust-Agder varierer fra 39,1 
poeng (Froland kommune) til 44,3 poeng (Bygland 
kommune) for skoleåret 2017-18. Tilsvarende for 
Vest-Agder er 36,5 poeng (Åseral kommune) og 
46,7 poeng (Sirdal kommune). Grunnskolepoeng 
for en liten kommune kan endre seg mye over tid da 
dataene baseres på et fåtall elever. Figurene til høyre 
viser fordelingen til hhv. kommunene i Aust-Agder, 
kommunene i Vest-Agder og grunnskolepoeng over 
tid for de tre største byene på Agder.

Hægebostad kommune har ikke grunnskole med 
ungdomstrinn. Nasjonalt snitt (grunnskolepoeng) 
41,8 poeng.
 

Aust-Agder	–	grunnskolepoeng	2017-18

Vest-Agder	–	grunnskolepoeng	2017-18
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: Figur 4.7 Aust-Agder – grunnskolepoeng 2017-18.
) Figur 4.8 Vest-Agder – grunnskolepoeng 2017-18.

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet
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Grunnskolepoeng	fordelt	etter	kjønn
Grunnskolepoeng fordelt etter kjønn viser store 
forskjeller, både for Aust-Agder, Vest-Agder og landet 
som helhet. Vest-Agder har den største forskjellen 
mellom kjønnene i 2018 med et snitt på 43,7 poeng 
for jenter og 39,2 poeng for gutter. For Aust-Agder 
er forskjellen noe mindre, hhv 43,1 poeng og 39,5 
poeng. På landsbasis ligger jentene på 44,1 poeng, 
mens grunnskolepoeng for guttene ligger på 39,6 
poeng.

Grunnskolepoeng	2017-18	etter	kjønn

Jenter Gutter Totalt

Aust-Agder Vest-Agder Norge

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

43,1

39,5

41,3

43,7

39,2

41,4

44,1

39,6

41,8

Grunnskolepoeng.	Utvikling	over	tid	for	de	seks	største	byene	på	Agder.

: Figur 4.9 Figuren viser utviklingen i grunnskolepoeng over tid 
for de seks største byene på Agder.

) Figur 4.10 Grunnskolepoeng 2017-18 etter kjønn.
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34 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
39,2 38,5 39,5 39 39,3 39,7 39,9 41,1 41,1 41,5
39 40,3 39,3 38,8 40 38,7 41 40,8 42,6 41,5

38,2 40,2 38,7 40 39,8 42,4 42,2 40,9 42,1 41,6
39,2 38,5 39,6 38,6 37,1 39 37,1 38,4 38,9 40,3
39,4 39,8 40,2 39,8 39,7 40,6 41,1 42 41,8 41,9
39,9 40 38,5 39,9 39,8 41,4 40,7 39,2 40,3 41,3

Arendal

Grimstad

Lillesand

Farsund

Kristiansand

Mandal

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet
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4.5	Læringsutbytte	i	videregående	skole	

Eksamensresultater fellesfag og programfag 
på yrkesfaglige (yf) og studieforberedende (st) 
utdanningsprogram.

Det er valgt ut eksamensresultater fra syv sentrale 
fellesfag; matematikk 1PY (yf), matematikk 2PY (yf), 
norsk hovedmål (yf), norsk hovedmål (st), norsk 
sidemål (st), norsk hovedmål påbygg (yf) og engelsk 
(st). Samlet har både Aust- og Vest Agder hatt en 
forbedring i eksamensresultatene fra 2014-2015 
til 2018-2019. For 2018-19 har Vest-Agder fortsatt 
blant det laveste snittet i norskfaget nasjonalt. 
Sammenlignes de fylkesvise resultatene med 
nasjonale tall for 2018-2019, varierer disse over, på 
og under nasjonalt snitt, med Aust-Agder litt bedre 
enn Vest-Agder.

På yf er det valgt ut fire fag med tverrfaglig sentralt 
gitt eksamen; tverrfaglig eksamen i elenergi, 
byggteknikk, helsearbeiderfag og salg, service 
og sikkerhet. For 2018-2019 ligger de fylkesvise 
tallene samlet over landssnittet. Aust-Agder har litt 
bedre resultater enn Vest-Agder når fellesfag og 
programfag sees under ett.

Eksamen	fellesfag	2018-2019	

Eksamen	programfag	2018-2019

: Figur 4.11 Eksamen fellesfag 2018-2019.
) Figur 4.12 Eksamen programfag 2018-2019.
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Matematikk 2P-Y påbygg eksamen

Matematikk 1P-Y yrkesfaglig eksamen

Nasjonalt Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune

Salg, service og sikkerhet tverrfaglig eksamen

Helsearbeiderfag tverrfaglig eksamen

Byggteknikk tverrfaglig eksamen

Elenergi tverrfaglig eksamen

Nasjonalt Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune
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Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet
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4.6	Gjennomføring	i	videregående	 
opplæring	

Gjennomføring i videregående opplæring måles fem 
år etter påbegynt opplæring. Etter innføringen av 
Kunnskapsløftet i 2006 har andel ungdommer som 
består videregående økt betydelig. I Aust-Agder har 
andelen økt fra 67,6 prosent gjennomføring for års-
kullet som begynte i videregående opplæring høsten 
2006, til 74,5 prosent for årskullet som begynte syv 
år senere, i 2013. I Vest-Agder har gjennomførings-
graden økt fra 71,4 prosent for 2006-kullet, til 76,7 
prosent for 2013-kullet. Aust-Agder har i perioden 
variert noe under og over landsgjennomsnittet, men 
er for 2013-kullet ca. et halvt prosentpoeng under 
landet. Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet.

Blant ungdommene i Aust-Agder som ikke hadde 
bestått videregående opplæring ved målingen 
høsten 2018, hadde 3,0 prosent fullført planlagt 
grunnkompetanse. Videre var 6,8 prosent 
fortsatt i opplæring, mens 4,7 prosent hadde 
fullført opplæringen uten å bestå. 11 prosent 
av ungdommene hadde sluttet i videregående 
opplæring.

I Vest-Agder hadde 2,5 prosent fullført med 
grunnkompetanse, 4,7 prosent var fortsatt i 
opplæring, 5,4 prosent hadde fullført uten å bestå, 
mens 10,7 prosent hadde sluttet.

Fordeling på kjønn viser at jentene i større grad enn 
guttene består videregående opplæring. I Aust-Agder 
bestod 79,7 prosent av jentene og 69,7 prosent av 
guttene. Resultatet for både jentene og guttene er 
noe lavere enn resten av landet. I Vest-Agder bestod 

80,3 prosent av jentene og 73,4 prosent av guttene. 
Resultatet for jentene er lavere enn resten av landet, 
mens guttene presterer bedre enn resten av landet.

På studieforberedende utdanningsprogram bestod 88 
prosent av elevene i Aust-Agder, mens 63,1 prosent 
bestod på yrkesfag. Resultatene er litt høyere enn 
resten av landet både på studieforberedende og 
yrkesfag. Aust-Agder har imidlertid flere elever på 
yrkesfaglige utdanningsprogram, som har lavere 
gjennomføringsgrad enn studieforberedende, noe 
som gjør at det samlede resultatet for Aust-Agder blir 
lavere enn det nasjonale snittet. 

Tall for Vest-Agder viser at 89,8 prosent bestod på 
studieforberedende. Tilsvarende bestod 63,7 prosent 
av elevene på yrkesfag. Begge resultatene er over 
det nasjonale snittet.

Gjennomføringsgrad	-	fordeling	på	fylkene	over	tid
2008-13 2009-14 2010-15 2011-16 2012-17 2013-18

Aust-Agder 70,5 71,6 72,1 71,8 73,1 74,5
Vest-Agder 73,4 74,1 74,5 75,4 76,8 76,7
Norge 70,6 70,8 72,6 73,0 74,4 75,3

Kilde: SSB

Aust-Agder

; Tabell 4.4 Gjennomføringsgrad - fordeling på fylkene over tid.
 

Kilde: SSB

Vest-Agder

Kilde: SSB

Fullført og bestått 74,5%

I skole 6. året 6,8%

Fullført ikke bestått 4,7%

Sluttet i vgo 11,5%

Særskilt opplæring 3,0%

Fullført og bestått 76,7%

I skole 6. året 4,7%

Fullført ikke bestått 5,4%

Sluttet i vgo 10,7%

Særskilt opplæring 2,5%

; Figurer 4.13-14 Gjennomføring etter fem år, fordeling på kategorier.
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Gjennomføring	i	utdanningsretning	og	kjønn	2013-2018

: Figur 4.15 Gjennomføring utdanningsretning og kjønn.

) Kart 4.1 Gjennomføring i videregående opplæring 2013-2018. 

 

Kilde: SSB
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På kommunenivå har mange av de mindre kommunene gode resultater. Sirdal og 
Bykle hadde begge over 90 prosent gjennomføring, mens Bygland og Audnedal 
hadde over 80 prosent gjennomføring ved siste måling. Resultatene i de små 
kommunene kan variere betydelig fra et år til det neste. Av bykommunene har 
Grimstad 81 prosent gjennomføring, mens Kristiansand har 79 prosent.
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4.7	Læringsmiljø

Elevundersøkelsen gir tilbakemelding på elevenes 
opplevelse av læringsmiljøet i skolen. Vi har valgt 
å presentere resultatene på indikatorene trivsel, 
mestring, motivasjon og læringsmiljø. På fylkesnivå 
er det som oftest små forskjeller mellom fylkene i 
2018-19. Den største differansen mellom fylkene 
finner sted på 7. trinn innenfor temaene mestring, 
motivasjon og læringskultur. Differansen er i favør til 
Vest-Agder. På vg1 skårer de to fylkene helt identisk 
på alle de fire indikatorene. Differansen er i favør til 
Vest-Agder. For Aust-Agder er resultatene både på 
7. trinn, 10. trinn og Vg1 enten på landssnittet eller 
noe under. I Vest-Agder er resultatene på de samme 
trinnene enten på landssnittet eller noe under. 

Alle elever og lærlinger har ifølge § 9A-1 i 
opplæringslova «rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Ingen 
elever skal oppleve mobbing. Et godt psykososialt 
læringsmiljø, ligger til grunn for økt læring for 
elevene. Både i Aust- og Vest-Agder, samt i landet 
som helhet, er det flere elever på 10. trinn enn på 7. 
trinn og i Vg1 som oppgir at de mobbes systematisk 
på skolen. 8,1 prosent av elevene på 10. trinn i 
Aust-Agder oppgir at de har opplevd digital mobbing, 
mobbing fra medelever eller voksne på skolen 
to ganger i måneden eller oftere. 6,1 prosent av 
elevene på 10. trinn i Vest-Agder oppgir det samme, 
mot 7,1 prosent i landet. Det er færre elever på 7. 
trinn enn 10. trinn i begge fylkene og i landet som 
oppgir denne typen mobbing, og enda færre på Vg1. 
Aust-Agder ligger gjennomgående høyere enn Vest-
Agder på alle tre trinnene når det gjelder elever som 
mobbes systematisk. 
 

Elevundersøkelsen	7.	trinn

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet 

: Figur 4.16 Elevundersøkelsen 7. trinn
 

Elevundersøkelsen	10.	trinn

Elevundersøkelsen	Vg1 Mobbing	på	skolen

: Figur 4.17 Elevundersøkelsen 10. trinn
 

: Figur 4.18 Elevundersøkelsen Vg1
 

: Figur 4.19 Mobbing på skolen
 

Aust-Agder

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Trivsel Mestring Motivasjon Læringskultur

Vest-Agder Nasjonalt Aust-Agder

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
Trivsel Mestring Motivasjon Læringskultur

Vest-Agder Nasjonalt

Aust-Agder

Trivsel Mestring Motivasjon Læringskultur

Vest-Agder Nasjonalt Aust-Agder

10,0 
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7. trinn 10. trinn Vg1

Vest-Agder Nasjonalt

460



70

4.8	Elevenes	valg	av	 
utdanningsretning	på	Vg1

Stadig færre elever velger yrkesfag når de  
begynner på Vg1, både i Agder-fylkene og nasjonalt. 
I Aust-Agder er andelen elever som begynner på 
yrkesfaglig Vg1 redusert fra 55,9 prosent høsten 
2012 til 48,3 prosent høsten 2018. I Vest-Agder er 
andelen redusert fra 57,7 prosent til 50,4 prosent i 
samme periode, med en dupp til 45,1 prosent i 2016. 
Nasjonalt er andelen redusert fra 52,3 prosent til  
48,4 prosent.
 

Andel	yrkesfag	på	Vg1

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet.

: Figur 4.20 Indikatoren inneholder alle elever på Vg1, også elever med omvalg. Merk at fra høsten 2016 ble medier og  
kommunikasjon studieforberedende utdanningsprogram.
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4.9	Samfunnskontrakten

Lærekontrakter
Opplæring i bedrift kan føre frem til fag-/svennebrev. 
Søkere til læreplass, og som ikke får kontrakt, 
har rett på Vg3 fagopplæring i skole. Det er 
et mål at flest mulig ungdommer skal få en så 
praksisnær opplæring som mulig i bedrift. Noen 
ungdommer planlegger ikke for fagbrev, men for en 
grunnkompetanse som lærekandidater.

I Aust-Agder har antall nye lærekontrakter økt 
gradvis fra 402 i 2014 til 516 i 2018. Antall elever 
på fagopplæring i skole varierer. Fra 73 i 2017 til 
106 i 2018. Antall nye lærekandidater er redusert fra 
36 i 2014 til 19 i 2018. Samlet fikk 84,5 prosent av 
søkerne til læreplass en kontrakt som gjør at de får 
en opplæring som kan føre frem til fag-/svennebrev 
eller grunnkompetanse.

I Vest-Agder var antallet nye lærekontrakter relativt 
stabilt mellom 805 og 820 i perioden fra 2014 og 
2016. I 2017 økte antallet nye lærekontrakter til 894.  
I 2018 økte det ytterligere til 928. Alt tyder på en 
videre økning i 2019.  Antall elever på fagopplæring i 
skole har variert mellom 84 i 2014 og 117 i 2017, og 
er i 2018 på 106. Antall nye lærekandidater har lenge 
ligger rundt 40, men ble redusert til 26 i 2017.i 2018 
er det igjen 40 nye lærekandidater. Samlet fikk 85,5 
prosent av søkerne en kontrakt som kan føre frem til 
fag-/svennebrev eller grunnkompetanse.

Andel	lærlinger	med	fagbrev	tre	år	etter	oppstart
Opplæring i bedrift er i hovedsak 2 eller 2,5 år. 
Lærlinger som gjennomfører læretiden må i så stor 
grad som mulig oppnå fagbrev. Vår måleparameter er 
andel lærlinger som har oppnådd fagbrev innen tre år 

Antall	nye	lærekontrakter

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/ 
tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/

Inngåtte	kontrakter	Aust-Agder

Inngåtte	kontrakter	Vest-Agder Andel	søkere	med	kontrakt

: Figur 4.21 Antall nye lærekontrakter. 
 

: Figur 4.22 Inngåtte kontrakter Aust-Agder. Viser fordeling på 
lærekontrakter, fagopplæring i skole og opplæringskontrakter.
 

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/ 
tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/

: Figur 4.23 Inngåtte kontrakter Vest-Agder. Viser fordeling på 
lærekontrakter, fagopplæring i skole og opplæringskontrakter.
 

: Figur 4.24 Andel søkere med kontrakt (Lærekontrakt, Vg3 
fagopplæring i skole eller lærekandidat).
 

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/ 
tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/ 
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etter oppstart av læretiden. I Aust-Agder var det  
76 prosent av lærlingene som startet læreforhold i 
2015 som hadde oppnådd fag- eller svennebrev tre 
år senere, uendret fra året før. Resultatet er 
1,5 prosentpoeng under nasjonalt snitt. I Vest-Agder 
hadde 81 prosent av lærlingene som begynte i 2015 
oppnådd fagbrev 3 år senere.

Antall	fag-/svennebrev
Antall fag-/svennebrev sier noe om det totale 
omfanget av lærlinger som oppnår fag-/svennebrev, 
uavhengig av hvor lang tid som er brukt. Her er det 
også en betydelig andel voksne som tar fagbrevet 
som praksiskandidat.

I Aust-Agder var det 359 lærlinger, 258 
praksiskandidater og 61 elever fra fagopplæring i 
skole som fikk fagbrevet i 201. I tillegg kommer 15 
lærekandidater. Tilsvarende tall for Vest-Agder i 
2018 viser at 670 lærlinger, 348 praksiskandidater 
og 48 elever fikk fag-/svennebrev, mens 20 var 
lærekandidater. Samlet har Aust-Agder en betydelig 
økning fra 2014, mens resultatene i Vest-Agder har 
variert fra et år til et annet.

Lærebedrifter
Antall lærebedrifter har i Aust-Agder økt fra 502 i 
2014 til 570 i 2018. I Vest-Agder er det blitt 76 flere i 
perioden, fra 757 til 833.

 

Andel	lærlinger	med	fagbrev	innen	tre	år	etter	oppstart

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet 

Antall	fag-/	svennebrev	Aust-Agder

Antall	fag-/svennebrev	Vest-Agder Antall	lærebedrifter

: Figur 4.25 Andel lærlinger med oppnådd fagbrev tre år etter 
oppstart av læretiden.
 

: Figur 4.26 Antall fag- og svennebrev Aust-Agder. 
 

: Figur 4.27 Antall fag- og svennebrev Vest-Agder.
 

: Figur 4.28 Antall lærebedrifter. 
 

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet 
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4.10	Ungdom	utenfor	opplæring	 
og arbeid

Fylkeskommunen har ansvar for ungdom utenfor 
opplæring, med skolerett, i alderen 16-21 år gjennom 
Oppfølgingstjenesten (OT). I Aust-Agder var 453 
ungdommer utenfor opplæring ved skoleårets slutt i 
2014. Antallet økte til 468 i 2015, men er blitt redusert 
til 383 i 2019. Vest-Agder hadde 600 ungdommer 
utenfor opplæring i 2014. Antallet ble redusert til 439 i 
2018, men økte til 473 i 2019. 

Utvides aldersgruppen til 16-25 år måles andel 
ungdommer som hverken er i eller har bestått 
videregående opplæring. I Aust-Agder har det vært 
en reduksjon fra 18,3 prosent av befolkningen i 
denne aldersgruppen i 2012 til 15,9 prosent ved 
målingen i 2018. Tilsvarende for Vest-Agder er det 
en reduksjon fra 17,0 prosent i 2012 til 13,2 prosent 
i 2018. Nasjonale tall viser en reduksjon fra 17,8 
prosent til 14,4 prosent i perioden. Aust-Agder har 
altså en større andel ungdommer som hverken er i 
eller har bestått videregående 

Ungdom	utenfor	opplæring

Andel	ungdom	hverken	i	eller	bestått	vgo	16-25	år

: Figur 4.29 Ungdom utenfor opplæring. 

) Figur 4.30 Andel ungdom som hverken er i eller har bestått 
videregående opplæring. 
 

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ 
statistikk-videregaende-skole/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/

Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet 
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4.11 LIM

Gjennomføring	av	videregående	opplæring	etter	
fem	år	for	personer	med	innvandrerbakgrunn	
(2017)
Gjennomføringstall for personer med innvandrer-
bakgrunn skiller seg i stor grad fra tilsvarende tall 
for befolkningen for øvrig. For norskfødte menn og 
kvinner med innvandrerforeldre, skårer Aust-Agder 
høyrere enn Vest-Agder og Norge. Gjennomførings-
andelen for Aust-Agder er på i overkant av 81 
prosent for denne gruppen, og tilsvarende tall for 
Vest-Agder og Norge er på om lag 75 prosent. For 
førstegenerasjons innvandrere er tallene 64,5, 57,4 
og 60,5 prosent i henholdsvis Vest-Agder, Aust-Agder 
og Norge. Vest-Agder har dermed for denne gruppen 
en høyere gjennomføringsandel enn Aust-Agder. 

For kvinner i aldersgruppen 16 til 24 år ligger 
gjennomføringstallene for Aust-Agder høyere enn 
både Vest-Agder og Norge for norskfødte med 
innvandrerforeldre der hele 100 prosent av kvinnene 
gjennomførte videregående opplæring, mot 80 
prosent i Vest-Agder og 83,5 prosent i Norge. Når det 
gjelder førstegenerasjonsinnvandrere er det mindre 
forskjeller. Innen denne gruppen gjennomførte 
69 prosent av kvinnene i Aust-Agder og Norge 
videregående opplæring, mens om lag 71 prosent av 
kvinnene i Vest-Agder gjorde det samme.

Personer	mellom	16	og	24	år	som	fullførte	videregående	(2017)	innen	fem	år	fra	oppstart	i	2012

Vest-Agder Aust-Agder Norge

Norskfødte innvandrerforeldre
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Kvinner	mellom	16	og	24	år	som	fullførte	videregående	(2017)	innen	fem	år	fra	oppstart	i	2012
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: Figur 4.31 Personer mellom 16 og 24 år som fullførte 
videregående (2017) innen ferm år fra oppstart i 2012.

) Figur 4.32 Kvinner mellom 16 og 24 år som fullførte 
videregående (2017) innen ferm år fra oppstart i 2012. 

Kilde: IMDI – tall og statistikk over integreringen i Norge.

Kilde: IMDI – tall og statistikk over integreringen i Norge.
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For menn i aldersgruppen 16 til 24 år ligger gjennom-
føringstallene blant norskfødte med innvandrer- 
foreldre høyere for Vest-Agder enn for Aust-Agder og 
Norge. Vest-Agder har en gjennomføringsandel på 
80, mot Aust-Agders 62,5 prosent og Norge med 
67,2 prosent. For førstegenerasjons mannlige inn-
vandrere har også Vest-Agder en høyere andel enn 
både Aust-Agder og Norge. Vest-Agder har her en 
andel på i overkant av 60 prosent, mens i Aust- 
Agder og Norge er andelen på i overkant av 49  
og 53 prosent. 

Menn	mellom	16	og	24	år	som	fullførte	videregående	(2017)	innen	fem	år	fra	oppstart	i	2011.

Vest-Agder Aust-Agder Norge

Norskfødte innvandrerforeldre
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: Figur 4.33 Menn mellom 16 og 24 år som fullførte  
videregående (2017) innen ferm år fra oppstart i 2012.
 

Kilde: IMDI – tall og statistikk over integreringen i Norge.
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4.12	Jenter	og	gutters	valg	av	 
utdanningsprogram	(Vg1)

Aust-Agder	
Elektrofag: Omtrent samme andel jenter i fylket som i 
landet i 2018/19. 
Design og håndverk: Andel jenter på design og hånd-
verk ligger ca. 10 prosentpoeng høyere enn landet.
Teknikk og industriell produksjon: Andel jenter på  
dette utdanningsprogrammet ligger noe over 4  
prosentpoeng lavere enn landet for øvrig.
Helse- og oppvekstfag: Andel jenter på helse- og 
oppvekstfag ligger på samme nivå som for landet 
som helhet.
Hovedutfordring: Andel jenter på teknikk og industriell 
produksjon er betydelig lavere enn tidligere år.

Vest-Agder	
Elektrofag: Andel jenter er større en tilsvarende tall 
for både Aust-Agder og landet som helhet.
Design og håndverk: Omtrent samme andel jenter 
som Aust-Agder, og ca. 10 prosentpoeng høyere enn 
landet for øvrig.
Teknikk og industriell produksjon: Andel jenter på 
teknikk og industriell produksjon ligger litt over tilsva-
rende tall for Aust-Agder, men lavere enn tilsvarende 
tall for landet.
Helse- og oppvekstfag: Andel jenter på helse- og 
oppvekstfag ligger høyere enn både Aust-Agder og 
landet som helhet. Andelen er ca. 4 prosentpoeng 
lavere enn for 2017.
Hovedutfordring: Andel jenter på bygg- og anleggs- 
teknikk (3,6), men samme tendens finner man for 
både Aust-Agder (5,0) og landet for øvrig (4,9).

: Figur 4.34 Andel jenter pr. utdanningsprogram Vg1. 2018. 

Andel	jenter	pr.	utdanningsprogram	Vg1.	2018/19
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Kilde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet.
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4.13 Ungdata Agder 2019 (Vg1)

I Ungdata-undersøkelsen Ung i Agder 2019 deltok 
alle trinn på videregående skole. Dette var andre 
gang undersøkelsen ble gjennomført som en fylkes-
undersøkelse og alle kommuner i Agder deltok. 

I Aust-Agder og Vest-Agder trives elevene i stor grad 
på skolen, og de føler at de passer inn blant elevene 
på skolen. De føler også at lærerne bryr seg om de 
i relativ stor grad. En relativt høy andel av elevene 
oppgir at de kjeder seg på skolen, og en av fire sier 
de ofte gruer seg til å gå på skolen.

Like mange elever i Aust-Agder som i Vest-Agder 
svarer at de aldri eller nesten aldri gjør lekser. Noe 
flere elever i Vest-Agder sier de gjør lekser, men 
bruker mindre enn en halv time pr. dag på lekser. 
I den andre ytterkanten svarer flere elever i Aust- 
Agder enn i Vest-Agder at de bruker både mer enn  
3 og mer enn 4 timer på lekser. 

Trivsel	-	VGS	-	Aust-Agder

Trivsel	-	VGS	-	Vest-Agder

: Figur 4.35 Trivsel – VGS – Aust-Agder.
) Figur 4.36 Trivsel – VGS – Vest-Agder.
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Kilde: Ungdata.no og HiOA (nå OsloMet)

Kilde: Ungdata.no og HiOA (nå OsloMet)
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Det er lite forskjeller i tallene mellom Aust-Agder og 
Vest-Agder når det gjelder elevenes rapportering på 
om de utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller 
utfrysning av andre unge på skolen eller i fritida. Det 
viser seg imidlertid at noe flere av ungdommene i 
Vest- enn Aust-Agder rapporterer at de ukentlig blir 
utsatt for plaging, mottar trusler eller fryses ut av 
andre elever på skolen eller i fritida. Når det gjelder 
ungdom som opplever dette månedlig, er andelen 
noe høyere i Aust- enn i Vest-Agder. 

Tid	brukt	på	lekser	-	VGS

: Figur 4.37 Tid brukt på lekser - VGS.
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: Figur 4.38 Andel som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida.

Kilde: Ungdata.no og HiOA (nå OsloMet)

Kilde: Ungdata.no og HiOA (nå OsloMet)
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4.13	Fagskolene	på	Agder

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning for de 
som har fag/svennebrev, eller minst 5 års relevant 
praksis innen aktuelt fagområde. Fagskole-
utdanningene er nær knyttet til arbeidslivets 
kompetansebehov. Skolene samarbeider tett 
med praksisfeltet for å kunne tilby en aktuell og 
praksis-nær utdanning. Studiene er nært knyttet til 
studentenes arbeidserfaringer og problemstillinger fra 
praksisfeltet.

Pr. dato har fagskolene på Agder følgende 
studietilbud:
• Bygningsteknikk
• Elkraft
• Klima, energi og miljø i bygg (KEM)
• Psykisk helsearbeid og rusarbeid
• Tverrfaglig miljøarbeid
• Barsel- og barnepleie
• Velferdsteknologi
• Automatisering
• Dekksoffiser
• Maskinoffiser
• Maskinteknikk
• Mekatronikk
• Industrifagskolen
• Prosessteknikk

Antall	studenter	ved	off.	fagskoler	på	Agder	i	perioden	v2013	til	v2019	

Kilder: http://fagskolen.vaf.no/studietilbud/helsefag/   https://www.austagderfk.no/sorlandetsfagskole   DBH Fagskolestatistikk

: Figur 4.39 Figuren viser antall studenter ved de fylkeskommunale fagskolene på Agder fra våren 2013 til våren 2019. 
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4.14	Universitet	i	Agder

Registrerte	studenter
Fra 2012 til 2018 har det vært en økning på 26 
prosent for totalt antall studenter ved UiA. Den 
relativt største prosentvise økningen har vært på 
5-årige master- og profesjonsutdanninger; 41 prosent 
i perioden.

Fullførte	vitnemålsgivende	utdanninger
UiA har seks fakulteter pr. 2018; fakultet for helse- 
og idrettsfag, humaniora og pedagogikk, kunstfag, 
samfunnsvitenskap, teknologi og realfag og Handels-
høyskolen ved UiA, samt avdeling for lærerutdan-
ning. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble 
i 2013 delt opp i to nye enheter; fakultet for sam-
funnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA. 

Alle fakultetene, avdeling for lærerutdanning og 
Handelshøyskolen ved UiA har hatt en økning i antall 
fullførte vitnemålsgivende utdanninger i perioden 
2015-2018. Det har vært størst endring på Handels-
høyskolen ved UiA hvor det i perioden har vært en 
økning på 85 prosent. 

Registrete	studenter	pr.	år	2012	-	2018

: Figur 4.40 Registrerte studenter pr. år 2012-2018.

) Figur 4.41 Fullførte vitnemålsgivende utdanninger UiA,  
2015-2018. 
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Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (NSD)
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Studenter totalt

Studenter på lavere nivå

Studenter på høyere nivå

Studenter på 5-årige master- og  
profesjonsutdanninger

Uteksaminerte	kandidater
Fra 2012 til 2018 har det vært en økning på antall 
uteksaminerte kandidater for alle typer utdanninger; 
3-4 årige bachelor- og yrkesutdanninger, 1-2 årige 
mastergrader og 5-årige master- og profesjons-
utdanninger. Størst har den prosentvise økningen 
vært for 1-2 årige mastergrader; 81 prosent. Antall 
uteksaminerte kandidater på 5-årige master- og 
profesjonsutdanninger doblet seg fra 2012-2016, 
men er i 2018 tilbake på nivå med 2012 antallet. 

Antall	studenter	ved	norske	universiteter	2017 
UiA tilbyr flere EVU-program (etter- og videreut-
danning) for utdanningssektoren. Blant disse er 
Matematikk 1 for 1-7 trinn og Engelsk 1 for 1-7. trinn 
programmene med flest studenter. Totalt fulgte 297 
studenter disse EVU-programmene i 2019. 

Antall	studenter	på	EVU-program	tilknyttet	utdanningssektoren	2019

: Figur 4.42 Uteksamerte kanditater UiA 2012-2018.

) Figur 4.43 Antall studenter på EVU-program  
tilknyttet utdanningssektoren.
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5.	Arbeids-	og	næringsliv

5.1	Arbeidsliv	og	næringsstruktur	i	Agder

Agder har et variert arbeids- og næringsliv, med en 
betydelig større industrisektor enn mange andre 
regioner i landet. Vi finner sterke næringer blant 
annet innenfor prosessindustri, mekanisk industri 
og offshore leverandørindustri, IKT og elektronikk, 
trebearbeidende industri, kultur og reiseliv.

Nær halvparten av alle sysselsatte i Agder 
jobber innen de tre næringsgruppene helse- og 
sosialtjenester, varehandel/motorvognreparasjoner 
og industri. Største enkeltnæringer i regionen, målt i 
andel sysselsatte, er undervisning, helsetjenester og 
detaljhandel. 

: Figur 5.1 Næringsstruktur i Agder basert på sysselsatte med 
arbeidssted i regionen, 2018.
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I tillegg å være en tung industriregion, har Agder 
også en forholdsmessig stor andel sysselsatte 
innen bygge- og anleggsvirksomhet. Også helse- 
og sosialtjenester har høy sysselsetting i Agder, 
sammenliknet med Norge som helhet. Regionen 
er svak på næringer innen informasjon og 
kommunikasjon, samt teknisk og forretningsmessig 
tjenesteyting. Dette er næringer som generelt er 
sterke i byer. 

Det er variasjoner i næringsstrukturen i Agder, 
mellom fylker og mellom delregioner. Vest-Agder har 
f.eks. mange store bedrifter innen prosessindustri, 
østdelen av Agder er preget av mange småbedrifter, 
og indre Agder har en sterk turistnæring. En av tre 
arbeidsplasser i Agder er innen offentlig forvaltning. 
To av tre arbeidsplasser er i privat sektor; dette 
inkluderer sysselsatte i offentlig eide foretak som 
driver aktivitet i markedet.

Kilde: SSB

: Figur 5.2 Andeler av sysselsatte i Aust- og Vest-Agder  
og hele landet, 4. kvartal 2018. 

) Figur 5.3 Sysselsatte i Agder fordelt på sektorer, 2008 og 2018. 
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5.2	Industrien

Agder har en betydelig høyere andel industri enn 
landet som helhet. Særlig maskinindustri, trelast- 
og trevareindustri og metallindustri har mange 
sysselsatte i Agder. Siden 2009 har det vært en 
sterk nedgang i antall sysselsatte særlig innen 
maskinindustri og transportmiddelindustri. 

I Vest-Agder jobber det 4-5 ganger flere i 
farmasøytisk industri, metallindustri og maskinindustri 
enn det norske gjennomsnittet skulle tilsi. I Aust-
Agder har særlig data og elektronisk industri, samt 
drikkevareindustri, en høy lokaliseringskvotient. 
Trelast- og trevareindustri er spesialisert over hele 
regionen. 

Landsdelens sterke industrielle kompetanse er et 
konkurransefortrinn som kan utnyttes til fremtidig 
ny vekst. Regionenes tilgang på sikker, stabil og 
rimelig fornybar kraft, gjør Agder unik i et globalt 
energiperspektiv. De regionale fortrinnene kan bygge 
opp om fortsatt industriell vekst i regionen – både 
ved å fortsette å styrke den kraftforedlende industrien 
(produksjon av metaller, materialer og kjemikalier) 
gjennom å bruke våre kraft her i landet, og ved å 
gi muligheter for å starte ny kraftkrevende industri i 
Agder (som f.eks. datasentre).

Kilde: SSB

Kilde: SSB

: Figur 5.4 Antall sysselsatte i industrinæringene i Agder,  
2009 og 2018. 

) Figur 5.5 Industrinæringer med høy lokaliseringskvotient  
(>2,5) i Aust- og Vest-Agder

Antall	sysselsatte	i	industrinæringene	i	Agder,	2009	og	2018

Industrinæringer	med	høy	lokaliseringskvotient	(>2,5)	i	Aust-	og	Vest-Agder,	2016

Mas
kin

ind
us

tri

Tr
ela

st-
 og

 tr
ev

ar
ein

du
str

i
Meta

llin
du

str
i

Næ
rin

gs
midd

eli
nd

us
tri

Meta
llv

ar
ein

du
str

i

Tr
an

sp
or

tm
idd

eli
nd

us
tri 

ell
er

s

Mine
ra

lpr
od

uk
tin

du
str

i

Data
- o

g e
lek

tro
nis

k i
nd

us
tri

Kj
em

isk
 in

du
str

i

Fa
rm

as
øy

tis
k i

nd
us

tri
Møb

eli
nd

us
tri

Gum
miva

re
- o

g p
las

tin
du

str
i

Drik
ke

va
re

ind
us

tri
An

ne
n i

nd
us

tri

Tr
yk

kin
g, 

gr
afi

sk
 in

du
str

i
Te

ks
tili

nd
us

tri

Moto
rkj

ør
etø

yin
du

str
i

Be
kle

dn
ing

sin
du

str
i

Pa
pir

- o
g p

ap
irv

ar
ein

du
str

i

El
ek

tro
tek

nis
k i

nd
us

tri

Læ
r- 

og
 læ

rva
re

ind
us

tri

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2009 2016

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Aust-Agder Vest-Agder

Drikkevareindustri Trelast-  
og trevareindustri

Farmasøytisk
industri

MetallindustriMineral-
produktindustri

Data- og  
elektronisk industri

Maskinindustri

475



Agdertall 2019  I  85

Næringsstrukturen i Agder omfatter alt fra nettverk 
av små, familieeide bedrifter til store industribedrifter 
med utenlandske eiere. En stor andel av de 
små og mellomstore bedriftene i regionen er 
mekanisk industri som jobber opp mot olje- og 
gassleverandørindustrien. 

De fleste store industribedrifter på Sørlandet er eid 
av store utenlandske selskaper. Bl.a. har National 
Oilwell Varco Norway, GE Healthcare, Alcoa og 
Cameron amerikanske eiere. Eramet har franske 
eiere. Binani 3B Fibreglass har indiske eiere. Elkem 
Solar har kinesiske eiere. MacGregor har finske 
eiere. Glencore Nikkelverk har sveitsiske eiere. 

En studie fra 2012 1 viser at sterke klynge-miljøer 
kan ha stor betydning for å trygge videreutviklingen 
av utenlandsk eide industribedrifter i Norge. Der har 
regionen store fortrinn gjennom GCE NODE og NCE 
Eyde (se kapittel 6). Også regional satsing på FoU 
kan bidra til å trygge virksomhetene.

1 https://www.fvn.no/mening/i/rLgxG3/De-viktige_-utenlandske- 
eierne

) Figur 5.6 Industrinæringenes bidrag i verdiskapingen, 2018.

Industrinæringenes	bidrag	i	verdiskapningen	på	Agder,	2018
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Forholdet	mellom	produksjon	og	forbruk	av	kraft	i	Agder

5.3	Primærnæringer	og	tjenestesektoren

Agder har rike naturressurser som bidrar til et variert 
næringsliv. Særlig skogbruk har en relativt høy 
lokaliseringskvotient i Agder. Det jobber tre ganger 
flere i denne næringen i Aust-Agder relativt til det 
norske gjennomsnittet.  

Kraftforsyning: Agder har et stort overskudd av 
vannkraft. I 2020 vil Norge samlet ha et fornybart 
kraftoverskudd på 13-14 TWh. Over halvparten 
av dette overskuddet vil komme på Sørlandet 
(7-8 TWh). Agder har gjennom sin beliggenhet, 
infrastruktur og vannkraft-produksjon en unik posisjon 
globalt til å levere fornybar kraft.

Land-	og	skogbruk: Nær 45 prosent av arealet 
i Agder er jord- og skogbruksareal. Landbruket 
preges av små driftsenheter, og grovfôrbasert 
melk- og storfeproduksjon utgjør den vesentlige 
verdiskapingen. De siste 15 årene har det vært 
store strukturendringer i landbruket i Agder, og 
antall dekar dyrket jord og antall landbruksforetak 
har gått sterkt ned. Innen skogbruket har Agder 
en forholdsvis høy sysselsetting, og en rapport 
fra Telemarksforskning peker på at regionen har 
et uutnyttet potensial når det gjelder avvirking av 
industrivirke (Telemarksforsking 2017).

: Figur 5.7 Næringer i primær- og tjenestesektoren med høy 
lokaliseringskvotient (>1,5) i Aust- og Vest-Agder. 

) Figur 5.8 Forholdet mellom produksjon og forbruk av kraft  
i Agder.

) Tabell 5.1 Strukturendringer i landbruket i perioden 2003-2016 
   

Næringer	i	primær-	og	tjenestesektoren	med	høy	lokaliseringskvotient	(>1,5)	i	Aust-	og	Vest-Agder,	2018

Aust-Agder Vest-Agder

Veksttype Antall	dekar Antall	foretak Antall	dekar Antall	foretak

Dyrka jord i drift -5 % -22 % -4 % -25 %
Grovfôr/Innmarksbeite -2 % -21 % 3 % -24 %
Korn -52 % -62 % -44 % -58 %
Potet 21 % -70 % -14 % -68 %
Grønnsaker -76 % -57 % -21 % -54 %
Frukt -13 % 6 % -73 % -56 %
Bær -22 % -37 % 3 % -24 %

Kilde: Statnett
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Verdiskaping	(mrd	NOK)	fordelt	etter	norsk/utenlandsk,	2017
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Blå	vekst:Agder har høy kompetanse og sterke 
fag-miljøer innenfor havrelaterte næringer. Det er 
rom for økt bærekraftig vekst innenfor både marin og 
maritim økonomi.

Tjenesteytende	næringer bidrar sterkt til Agders 
verdiskaping og sysselsetting – både den offentlige 
tjenesteytingen (særlig helse og utdanning) og de 
mange tjenesteytende næringene i det private  
markedet, overfor husholdninger og bedrifter.  

Besøksnæringene inkluderer varehandel, 
aktiviteter, servering, overnatting og transport, hvorav 
varehandel er den største målt i arbeidsplasser. 
Besøksnæringene er en av verdens raskest 
voksende næringer. Verdiskapingen skjer lokalt, 
siden en opplevelse må forbrukes samme sted som 
den produseres. Tilbud for besøkende bidrar også til 
å øke bostedsattraktiviteten, og næringen er dermed 
også viktig i et besøksperspektiv.

Kultur-,	opplevelses-	og	reiselivsnæringen består av 
mange små aktører, og mange av disse er organisert 
i klyngen USUS. En analyse fra Asplan Viak viser at 
den samlede verdiskapingen i opplevelsesbransjene 
på Sørlandet (definert som overnatting, servering og 
aktivitet/kultur; tall inkluderer Telemark fylke) var på 2,4 
milliarder kroner i 2017. En stor del av verdiskapingen 
skjer langs kysten og i Setesdal.
 
Varehandel	og	bygg-	og	anleggsnæringen er 
er svært stor i regionen mht. sysselsetting. I Aust-
Agder har finans- og forsikringshjelpetjenester 
en høy lokaliseringskvotient. Dette gjelder særlig 
forsikringsformidling, som er en av de mest 
spesialiserte næringene i Arendal (dvs. har svært 
mange ansatte relativt til landsgjennomsnittet).

: Figur 5.10 Reiselivets verdiskaping i Agder-kommunene, kroner per innbygger, 2017.

Kilde: Menon, Innovasjon Norge 
https://www.visitnorway.no/innsikt/statistikk/verdiskaping/

IKT-næringen består også av mange mindre aktører, 
og har en aktiv klynge i Digin. Innenfor IKT er det 
store vekstmuligheter i takt med økt digitalisering og 
automatisering både i privat og offentlig sektor.

Reiselivets	verdiskaping	i	Agder-kommunene	(kr	per	innbygger,	2017)

Kilde: Menon, Innovasjon Norge 
https://www.visitnorway.no/innsikt/statistikk/verdiskaping/

: Figur 5.9 Verdiskaping i opplevelsesbransjen, 2017.
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5.4	Verdiskaping	og	eksport

Den samlede verdiskapingen i Agder er i 2018 
beregnet å ha en verdi på over 117 milliarder 
kroner. Det utgjør nær 4 prosent av den samlede 
verdiskapingen i landet. Største bidragsyterne 
i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er 
industrien, helse- og omsorgstjenester, bygge- og 
anleggsvirksomhet og varehandel. 

Vareeksport	
Agder er en av de store eksportregionene i Norge 
og blant landets største eksportører av industrielle 
produkter. Eksporten er basert på et variert 
næringsliv som leverer bl.a. til olje- og gassektoren, 
solcelle-, vindmølle- og bilindustrien, farmasøytisk 
industri, samt høyteknologisk bearbeiding av 
metaller. I 2018 var verdien av den samlede 
vareeksporten fra Agderfylkene på 35,8 milliarder 
kroner. Det utgjør nær 8 prosent av samlet norsk 
fastlandseksport. Kun Hordaland, Rogaland og Møre 
og Romsdal har en større fastlandseksport, målt i 
kroner, enn Vest-Agder.

Regionens tyngdepunkt er særlig innen eksport av 
bearbeidede varer (inkluderer bl.a. metaller, jern 
og stål) og kjemiske produkter. Agders samlede 
eksportverdi var her 29,8 milliarder kroner i 2018. 
Dette er langt høyere tall enn for de andre store 
eksportregionene i Norge.

: Tabell 5.2 Næringsgruppers bidrag til verdiskapingen på Agder,  
i mill. kr., 2018.
) Figur 5.11 De største eksportregionene i Norge: Vareeksport bear-
beidede varer, 2018 (mill. kr.)(SITC 5-9, unntatt brenselstoffer og mat).

Næringsgruppe Verdiskaping	2018,	i	mill.	kr Andel
Helse- og omsorgstjenester 18651 15,9 %
Industri 13595 11,6 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 11374 9,7 %
Varehandel og reperasjon av motorvogner 10830 9,2 %
Undervisning 9211 7,9 %
Offentlig administrasjon og forsvar 8708 7,4 %
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 7044 6,0 %
Boligtjenester, egen bolig 6324 5,4 %
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4596 3,9 %
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 4382 3,7 %
Transport utenom utenriks sjøfart 3749 3,2 %
Omsetning og drift av fast eiendom 3594 3,1 %
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 2984 2,5 %
Informasjon og kommunikasjon 2832 2,4 %
Forretningsmessig tjenesteyting 2656 2,3 %
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1927 1,6 %
Vannforsyning, avløp og renovasjon 1271 1,1 %
Utenriks sjøfart 1023 0,9 %
Jordbruk og skogbruk 845 0,7 %
Post og distribusjonsvirksomhet 423 0,4 %
Utvinning av råolje og naturgass 111 0,1 %
Bergverksdrift 73 0,1 %

 De	største	eksportregionene	i	Norge:	Vareeksport	bearbeidede	varer,	2018	(mill.	kr) 
(SITC	5-9,	unntatt	brenselstoffer	og	mat)
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Møre og Romsdal

Hordaland

Rogaland

Agder

Telemark

 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Maskiner, transportmidler og andre varer Forskjellige ferdigvarer

Kilde: SSB

Kilde: SSB

479



Agdertall 2019  I  89

Forskjellige ferdigvarer

5.5	Forskning,	utvikling	og	innovasjon

Agder er en relativt liten fondsregion i Norge.  
I 2017 stod Agder-fylkene for 2,5 prosent av landets 
samlede aktivitet innen forskning og utvikling. For 
næringslivet er andelen noe høyere (3,1 prosent). 
I Agder står næringslivet for 57 prosent av den 
samlede FoU-aktiviteten i regionen, dette er betydelig 
høyere enn de fleste andre fondsregioner i landet 
med unntak av Oslofjorden.

Generelt skårer Agder lavt på Forskningsrådets 
regionale indikatorer for FoU og innovasjon - særlig 
mht. FoU-intensitet i næringslivet; andel sysselsatte 
med lang høyere utdanning; og andel finansiering  
fra Forskningsrådet av totale FoU-utgifter.

Næringsstruktur har betydning for forskningsaktivitet 
i næringslivet. Agder har mye industri. Mens 
forskning tradisjonelt er en viktig aktivitet i de store 
prosessindustribedriftene, er det i den mekaniske 
industrien tradisjon for mer erfaringsbasert og 
kundedrevet innovasjon. En høy innovasjonsaktivitet 
i næringslivet i regionen viser seg gjennom at 
Vest- og Aust-Agder  er blant de åtte fylkene i 
landet med størst andel foretak med produkt- eller 
prosessinnovasjon i perioden 2016-2018.
 

: Tabell 5.3 FoU-aktivitet i Agder-fylkene  

) Figur 5.12 Indikatorer for FoU og innovasjon i Agder-fylkene  
(2014-2018) sammenliknet med nasjonalt nivå (skår=1).   
  

FoU-utgifter	etter	sektor	(2017) Agder	(mill.	kr) Andel	av	Norge	(%)

Universitets-	og	høgskolesektoren 499 2,14
Instituttsektoren 254 1,84
Næringslivet 995 3,11
Totalt 1748 2,53
FoU-aktivitet	etter	innbyggere	(2017) Agder Norge
FoU-utgifter per innbygger i kroner 5912 13155
Forskere/faglig personale per 1000 sysselsatte 13 22
Næringslivets	innovasjonsvirksomhet,	2017 Aust-Agder Vest-Agder
Totalt egenutført FoU (mill. kr) 251 744
Innkjøpt FoU (mill. kr) 49 77
Andel av bedrifter med FoU, prosent 21 20
FoU per sysselsatt i næringslivet (1000 kr) 23,8 31,8

Kilde: Forskningsrådet, Indikatorrapporten 2017

Kilde: Forskningsrådet, Indikatorrapporten 2017
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Næringslivet i Agder har en relativt lav FoU-aktivitet 
sammenliknet med mange andre regioner i landet. 
Egenutført FoU i næringslivet er lav særlig i Aust-
Agder, som har et lite FoU-intensivt næringsliv med 
hovedvekt på mekanisk industri. Vest-Agder er på 
medianen blant landets fylker.

Størst FoU-aktivitet (egenutført FoU per sysselsatt, 
målt i bedrifter med 5 eller flere ansatte) er det i de 
økonomiske regionene Kristiansand (38 000 kr) 
og Arendal (35 000 kr). 

Variasjonen i FoU-aktivitet mellom de økonomiske 
regionene i Agder er imidlertid mindre sammenliknet 
med fylker som Trøndelag og Akershus, der det er 
stor variasjon i FoU-aktivitet mellom storbyene og 
resten av fylket. Dette fremkommer tydelig når en 
måler andel virksomheter med FoU: En tredel av 
bedriftene i Flekkefjord (med 5+ ansatte), og mer 
enn hver fjerde bedrift i Setesdal og Mandal, driver 
med FoU.

Egenutført	FoU	i	næringslivet	per	sysselsatt	(1000	kr),	2017

: Figur 5.13 Egenutført FoU i næringslivet per sysselsatt,  
fordelt på fylker.  

) Figur 5.14 Egenutført FoU per sysselsatt (1000 kr) og andel  
av virksomheter (5+ ansatte) med FoU (prosent), 2017.   
 

Kilde: Forskningsrådet, Indikatorrapporten 2017

Kilde: Forskningsrådet, Indikatorrapporten 2017
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5.6	Klyngemiljøer	og	det	regionale	 
innovasjonssystemet

Sterke næringsklynger bidrar til økt regional 
konkurransekraft gjennom kunnskapsdeling og 
innovasjon. Agder har flere sterke næringsklynger 
som gjenspeiler næringsstrukturen i regionen: 
Mekanisk industri og offshore leverandøruindustri, 
prosessindustrien, IKT og reiselivs- og 
opplevelsesnæringene.
 
Innenfor instituttsektoren har Sørlandets 
Agderforskning AS og Teknova AS gått sammen med 
andre ledende forskningsinstitutter i Sør-Norge og 
etablert NORCE. I regionen er også NIBIO (Landvik), 
Havforskningsinstituttet (Flødevigen) og NIVA Region 
Sør (Grimstad).

Klyngemiljøer, næringsliv, universitetet og 
forskningsinstitutter er del av et regionalt 
innovasjonssystem der også inkubator, 
næringshager, etablerersentre og offentlige 
virkemiddelaktører bidrar til innovasjon og nyskaping. 
Det nasjonale virkemiddelapparatet er til stede 
gjennom regionale kontorer (Innovasjon Norge 
Agder) og regionkontakter (Forskningsrådet, SIVA). 

Innoventus Sør er regionens innovasjonsselskap, 
inkubator og kommersialiseringsaktør. Aktørene 
sam-arbeider tett bl.a. med næringshagene 
(Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, 
Pågang Næringshage (tidligere Sørlandsporten 
Næringshage), etablerersentra (EVA-senteret og 
Etablerersenteret) og andre offentlige og private 
aktører.

) Tabell 5.4 Etablerte klynger i Agder.

Klynge Næringer Beskrivelse

GCE NODE Energi og maritim industri

GCE	NODE er Sørlandets største nærings¬klynge med 90 bedrifter 
som er globale leverandører til energisektoren: olje, gass, havvind og 
maritim sektor. Bedriftene har et nettverk av underleverandører som 
også har betydning for mange distriktskommuner. Klyngens viktigste 
kompetanseområder er innen mekatronikk og global verdikjedesty-
ring. 

GCE NODE har to hovedmålsettinger: Økt konkurranseevne i ek-
sisterende markeder og kompetanse- og teknologioverføring til nye 
markeder.

NODE begynte som et Arena-prosjekt i 2006, og ble i 2009 tatt opp i 
det nasjonale NCE-programmet («Norwegian Centre of Expertise»). 
I 2014 fikk NODE GCE-status («Global Centre of Expertise») i det 
nasjonale klyngeprogrammet.

NCE Eyde Prosessindustri

NCE	Eyde er en samling av prosessindustribedrifter og leverandør-
bedrifter med virksomhet i Agder. Klyngen fikk i 2015 status som 
Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Kjernemedlemmene er prosessindustribedrifter som produserer 
spesialiserte materialer og kjemikalier til verdensmarkedet. Disse 
bedriftene eksporterer ca. 90 prosent av produksjonen, og driver 
forsknings- og utviklingsvirksomhet for ca. 300 millioner kroner årlig.  

Eyde-klyngens hovedsatsinger er forsknings-, innovasjons- og 
kompetanseprosjekter som bidrar til å sikre kjernebedriftenes 
konkurransekraft i lavutslippssamfunnet og utvikle nye bærekraftige 
forretningsmuligheter. 

USUS AS Kultur-, opplevelses- og reise-
livsnæringene

USUS er en næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og 
kulturnæringen på Sørlandet og Telemark med dedikert fokus på 
gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder. USUS-klyngen var del 
av Arena-programmet fram til 2015. Klyngen består av 140 medlems-
bedrifter i Sørlandet og Telemark.

USUS har fire satsingsområder: Kunnskap og kompetanse; sam-
handling; synlighet; innovasjon.

Digin IKT

Digin er en av Norges største IT-klynger. Den har over 80 små og 
mellomstore bedrifter fra hele Agder. Digin jobber for å bidra til nyska-
ping og vekst i medlemsbedriftene gjennom smart bruk av teknologi. 
Fra 2012 til 2015 var Digin del av klyngeprogrammet Arena.

Klyngen har et treårig prosjekt for 2016 til 2018 der målet er å hjelpe 
medlemsbedriftene og regionen til å synliggjøre muligheter og 
utfordringer innen digitalisering/sikkerhet, eHelse og datalagringssen-
tre. Hovedmålet er å etablere kompetanse og lønnsomme bedrifter 
innenfor disse områdene.
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5.7	Nyetableringer

Agder har gjennom mange år utmerket seg som en 
gründerregion med mange nyetableringer. I 2018 ble 
det etablert nær 3400 nye foretak i Agder, noe som 
utgjør 5,6 prosent av alle nyetableringer i landet. I 
Vest-Agder alene ble det i 2016 etablert mer enn 11 
foretak per tusen innbyggere. Kun Oslo og Akershus 
har en høyere etableringsrate. 

Hoveddelen av nyetablerte foretak er innen 
næringer som eiendom, bygg og anlegg,kunstnerisk 
virksomhet og underholdningsvirksomhet, og 
detaljhandel. De indre delene av Agder – Åseral, 
Bykle, Evje og Hornnes og Sirdal – har en særlig høy 
etablererfrekvens i forhold til antall innbyggere.

Overlevelse	og	arbeidsplasser
En studie av nyetableringene i 2012 viser 
hvor godt de nyetablerte bedriftene klarer seg 
i Agder, sammenliknet med landet for øvrig. 
Overlevelsesraten var særlig god i Aust-Agder, der 
35 prosent av foretakene var i drift fem år etter. Kun 
Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Oppland 
hadde høyere overlevelsesrate. Tilsvarende tall 
for Vest-Agder var 32 prosent, som også er over 
landsgjennomsnittet.

: Figur 5.15 Antall nyetableringer per 1000 innbyggere, 2018.

) Tabell 5.5 Nyetableringer i Agder 2018, de åtte største 
næringene.   

Nyetableringer	per	1000	innbyggere,	2018
Kilde: SSB

Nyetableringer	i	Agder	2018

Antall Andel

Omsetning og drift av fast eiendom 294 8,8 %
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 278 8,4 %
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 226 6,8 %
Undervisning 205 6,2 %
Oppføring av bygninger 195 5,9 %
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 181 5,4 %
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 167 5,0 %
Helsetjenester 166 5,0 %
Totalt antall nyetableringer 3325 51,5 %

Kilde: SSB Kilde: SSB
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: Tabell 5.7 Andeler foretak i Agder som har overlevd i 
fem år fra etableringsåret 2012.

Etablert 
2012

Overlevd 
etter 5 år

Overlevel-
sesrate

I alt 2675 889 33,2 %

Aksjeselskap 1222 595 48,7 %

Enkeltperson-
foretak

1380 280 20,3 %

Andre foretak 73 14

Andeler	foretak,	etter	organisasjonsform,	 
som	overlevde	i	5	år	etter	nyetablering	2012
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Av virksomhetene som fortsatt levde fem år 
etter etablering, bidro en tredel til vekst i form av 
sysselsetting. Av 2675 foretak etablert i Agder i 
2012, var 889 (33%) fortsatt aktive fem år etter. Over 
en tredel av disse hadde én eller flere sysselsatte. 
Næringer der de overlevende nyetablerte foretakene 
har størst andel sysselsatte, er innenfor bygge- og 
anleggsvirksomhet, vare-handel, faglig, vitenskapelig 
og teknisk tjenesteyting og helse- og sosialtjenester. 
Aksjeselskap er den mest overlevelsesdyktige 
organisasjonsformen blant de nyetablerte 
selskapene: Nær halvparten (49 prosent) av 
nyetablerte aksjeselskap i 2012 var fortsatt i 
drift fem år etter. Tilsvarende tall for enkelt-
personforetak er en femdel (20 prosent).

Andel	nyetablerte	foretak	i	drift	fem	år	etter	oppstart	(2012-2017)
Kilde: SSB

: Tabell 5.6 Sysselsetting i nyetablerte virksomheter 
     

Etablert 2012 Overlevd	 
fem	år	etter Antall	sysselsatte

0 1	-	4	sysselsatte 5-9	sysselsatte 10	og	over	 
sysselsatte

Aust-Agder 927 325 (35,1 %) 204 118 2 1
Vest-Agder 1748 564 (32,3 %) 382 175 6 1
Agder 2675 889 (33,2 %) 586 293 8 2

Kilde: SSB
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: Figur 5.16 Antall nyetablerte foretak i drift fem år etter oppstart, 2017 
(dvs. andel av etableringer i 2012 som fortsatt var i drift i 2017).
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5.8	Sysselsetting	i	Agder

Over 305 000 mennesker er nå bosatt i Agder. 
Den demografiske veksten siden årtusenskiftet har 
særlig skjedd i aldersgruppen 40-75 år. Andelen 
av befolkningen i arbeidsfør alder (definert som 
15-74 år, i tråd med SSBs definisjon) har økt 
siden årtusenskiftet, fra å utgjøre 71,4 prosent av 
befolkningen i 2000 til å utgjøre 74,3 prosent i dag. 
I et historisk og nåtidig perspektiv har vi med andre 
ord en rekordstor andel av befolkningen i arbeidsfør 
alder. Den store utfordringen har vært utnytting, ikke 
uttynning, av den arbeidsføre delen av befolkningen 
– det vil si å få i arbeid de som kan jobbe. 

En nasjonal trend har vært at en stadig lavere andel 
av befolkningen i arbeidsfør alder er sysselsatt. De 
siste to årene har imidlertid sysselsettingsraten blant 
15-74-åringer økt noe. Arbeidskraftundersøkelsen 
viser at nedgangen i andel sysselsatte har vært mest 
markant i gruppen menn under 55 år, mens den har 
økt hos begge kjønn i de eldre aldersgruppene, og 
særlig blant kvinner over 50 år.
 

: Figur 5.17 Endringer i sysselsettingsandel i befolkning  
i arbeidsfør alder (15-74 år), 2005-2018.

) Figur 5.18 Sysselsettingsandel i ulike aldersgrupper,  
2000 og 2019. 
     

Sysselsetting	15-74	år,	2005-2018,	begge	kjønn

Sysselsettingsandel	i	ulike	aldersgrupper	(nasjonalt	nivå),	2000	og	2019

Kilde: SSB Arbeidskraftundersøkelsen
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018 

Agder-fylkene har lavere andel sysselsatte enn 
landet som helhet. Sysselsettingsandelen er 
gjennomgående lavere i Aust-Agder enn i Vest-Agder 
for alle aldersgrupper over 20 år, og den er til stede 
både blant kvinner og menn. Det er verdt å merke at 
det er store forskjeller mellom kommunene i Agder 
mht. kvinners sysselsettingsandel. 

 

) Kart 5.1 Sysselsettingsandel per kommune, personer 20-66 år, 2018.

Kilde: SSB

486



96

Blant innvandrere – og særlig innvandrere fra Gruppe 
2-land (dvs. land utenfor den vestlige kulturkrets) 
– er det en betydelig lavere sysselsetting enn 
befolkningen for øvrig. Dette gjelder både blant 
menn og kvinner, men sysselsettingen er lavest 
blant innvandrerkvinnene. Aust- og Vest-Agder har 
gjennomgående lavere sysselsetting av innvandrere 
enn landet som helhet.

I Agder-fylkene er sysselsettingen blant innvandrere 
fra Gruppe 2-land 22-24 prosentpoeng lavere 
enn sysselsettingen i befolkningen eksklusive 
innvandrere. Forskjellen mellom befolkningsgruppene 
er like stor i begge Agder-fylkene. Også syssel-
settingen blant innvandrere i Gruppe 1-land (inkl. 
arbeidsinnvandrere fra EØS og befolkning fra Nord-
Amerika) er gjennomgående noe lavere i Agder-
fylkene enn den er i landet forøvrig.

Tallene understreker viktigheten av en målrettet 
satsing på kvalifisering og inkludering av innvandrere 
fra Gruppe 2-land til arbeidslivet.

: Figur 5.19 Sysselsetting blant kvinner (20-66 år) etter 
landbakgrunn, 2018.

) Figur 5.20 Sysselsetting blant menn (20-66 år) etter  
landbakgrunn, 2018. 
 
     

Sysselsetting	blant	kvinner	(20-66	år)	etter	landbakgrunn,	2018

Sysselsetting	blant	menn	(20-66	år),	etter	landbakgrunn,	2018

Kilde: SSB

Kilde: SSB

SSBs landgrupper
Landgruppe 1 er EU/EFTA-landene, Nord-Amerika, 
Australia og New Zealand. 
Landgruppe 2 er Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, 
Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia 
og New Zealand.

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Befolkningen eksklusive innvandrere

Hele landet Aust-Agder Vest-Agder

Gruppe 1 Gruppe 2

76,7
73,2

55,2

71,4 72,9

48,6

73,7
68,4

51,6

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Befolkningen eksklusive innvandrere

Hele landet Aust-Agder Vest-Agder

Gruppe 1 Gruppe 2

80,2
77,5

62,9

75,6 74,4

51,4

78,2
75,1

55,4

487



Agdertall 2019  I  97

5.9	Likestilling	i	arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt. 
Kvinner og menn jobber i ulike sektorer og næringer, 
kvinner jobber i større grad deltid, og menn har 
lederyrker i større grad enn kvinner. SSBs tolv 
indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene viser at 
Agder skiller seg fra landsgjennomsnittet særlig mht. 
kvinners deltidsarbeid.

Grunnlagsdata til indikatorene synliggjør at de to 
Agder-fylkene har en noere lavere andel kvinner i 
arbeidsstyrken enn landet som helhetI tillegg kommer 
aten svært høy andel av de sysselsatte kvinnene i 
Agder jobber deltid. (Merk at likestillingsindeksen 
definerer arbeidsfør alder som 20-66 år; det betyr at 
den fanger opp en snevrere populasjon enn 15-74 
år.)

Andel	kvinner	i	arbeidsstyrken: I 2017 var 74,6 
prosent av norske kvinner i alderen 20-66 år i arbeids-
styrken. Andelen i Agder er lavere enn i de fleste andre 
fylker i landet. Kun Østfold (69,5%) har en lavere andel 
kvinner i arbeidsstyrken enn Aust-Agder (69,9%). 
Siden 2010 er andelen kvinner i arbeidsstyrken i Agder 
redusert med over 3 prosentpoeng.

Deltid	særlig	blant	kvinner: Generelt jobber kvinner 
mer deltid enn menn, og i Agder er det en betydelig 
høyere andel kvinner i deltid enn det er i landet som 
helhet. Blant landets fylker er det kun Nord-Trønde-
lag som har en høyere andel sysselsatte kvinner i 
deltid (46,5%) enn de to Agder-fylkene (46,2% i aust; 
45,7% i vest). Forskjellen mellom Agder-fylkene og 
landsgjennomsnittet er overf 10 prosentpoeng. Det er 
store forskjeller mellom kommunene i regionen 
– i Audnedal, Åseral, Hægebostad og Vegårshei er 
over 60 prosent av sysselsatte kvinner i deltid. 

: Figur 5.21 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) 
som jobber deltid, kommuner i Agder, 2017. 

Aust-Agder Vest-Agder Hele landet

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 74,0 76,3 79,0
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 69,9 72,1 74,6
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 12,9 12,7 11,2
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 46,2 45,7 35,4
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår) 0,56 0,57 0,60
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent) 71,3 72,5 70,1
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i  privat sektor (prosent) 34,6 35,3 36,6
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 34,0 32,2 35,9

Kilde: SSB

Andel	sysselsatte	kvinner	(20-66	år)	som	jobber	
deltid, 2018

Andel	sysselsatte	kvinner	(20-66	år)	som	jobber	
deltid, 2018
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: Figur 5.22 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) 
som jobber deltid, fylker, 2017. 

: Tabell 5.7 Indikatorer for kjønnslikestilling i 
kommunene, 2017. Utvalgte grunnlagstall. 
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Lav	kvinneandel	blant	ledere: Agder-fylkene – og 
særlig Vest-Agder - har en lavere andel kvinner blant 
ledere enn landet forøvrig. Vestfold er eneste fylke 
i landet med en lavere andel enn Vest-Agder. Aust-
Agder har noe høyere andel. Det siste tiåret har 
kvinneandelen i lederstillinger økt. Mens økningen i 
Vest-Agder har vært på linje med landet som helhet, 
har den i Aust-Agder vært noe sterkere.

Kjønnsdelt	arbeidsmarked: Kvinner utgjør et stort 
flertall av sysselsatte blant annet innen helse- og 
sosialtjenester, undervisning, overnattings- og 
serveringsvirksomhet og personlig tjenesteyting. 
Bygg og anlegg, industri, primærnæringene og 
transport er eksempler på næringer der menn 
utgjør et stort flertall av sysselsatte. Det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet på Agder skiller seg noe, men ikke 
veldig mye, fra kjønnsdelingen i landet som 
helhet. 

Andel	kvinnelige	ledere	i	Aust-	og	Vest-Agder,utvikling	fra	2008	til	2017

Kilde: SSB

: Figur 5.23 Andel kvinnelige ledere (20-66 år) 
i Agder og Norge, 2008-2017.

) Figur 5.24 Sysselsatte i Agder og Norge, 
etter næring og kjønn, 2018.  

Kilde: SSB

Kjønnsbalanse	i	de	enkelte	næringsgruppene	i	Agder	og	Norge,	2018
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5.10	Deltakelse	i	arbeidslivet

Deltakelse og inkludering i arbeidslivet er viktig 
for verdiskapingen og for samfunnet. Det har 
også avgjørende verdi for enkeltindividet: Arbeid 
betyr inntekt og mulighet for trygg økonomi. 
Yrkesdeltakelse er også forbundet med velferd 
langs en rekke dimensjoner, som helse, levealder 
og materiell levestandard. Arbeidslivet har også 
betydning som sosial arena og som læringsarena.

En indikator på deltakelse i arbeidslivet, er personer 
med nedsatt	arbeidsevne. Dette er personer som 
på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer 
har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få 
eller beholde arbeid. 62 prosent av disse mottar 
arbeidsavklaringspenger, AAP (NAV, 20191). Andel 
mottakere av arbeidsavklaringspenger er høyere i 
begge Agder-fylkene enn landsgjennomsnittet.

Differansen mellom landet og Agder-fylkene 
er størst når det gjelder yngre mottakere av 
arbeidsavklaringspenger. Andelen av befolkningen 
i denne aldersgruppen som mottar AAP er blant de 
høyeste i landet. Et høyt nivå av unge mottakere kan 
indikere at nivået av uføre vil holde seg høyt i Agder.

: Figur 5.25 Andel personer på arbeidsavklaringspenger i 
Aust-Agder, Vest-Agder og Norge, fordelt i aldersgrupper, 2019.

) Figur 5.26 Andel mottakere av arbeidsavklaringspenger,  
personer under 30 år, fordelt på kommunene i Agder.  
   

Andel	mottakere	av	arbeidsavklaringspenger	fordelt	på	aldersgrupper,	september	2019

Andel	mottakere	av	arbeidsavklaringspenger	i	kommunene,	januar	2018

Kilde: NAV

Kilde: NAV
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Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt 
til livsopphold for personer som har fått inntekts-
evnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller 
funksjonshemming. De siste ti årene har andelen 
som får uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre 
OECD-land. 

Det er store variasjoner i uførerisiko mellom 
ulike grupper: Kvinner er mer utsatt enn menn, 
og personer med lav utdanning har en større 
sannsynlighet for å bli uføretrygdet enn personer 
med høy utdanning. Både Vest-Agder og Aust-Agder 
har en høyere andel uføre enn landsgjennomsnittet 
når det gjelder alle aldersgrupper (med unntak av 
18-24-åringer i Vest-Agder). 

I flere kommuner i Agder er rundt to av ti innbyggere i 
arbeidsfør alder (her definert som 18-67 år) på trygd. 
Det er tradisjonelt Aust-Agder, Østfold og Finnmark 
som har de høyeste trygdetallene. Iveland, Gjerstad 
og Åmli er kommunene i Agder med høyest andel 
uføre.

Sykefravær og arbeidsledighet er forhold som kan 
jobbe imot styrket tilknytning til arbeidslivet for den 
enkelte. Aust-Agder har gjennomgående noe høyere 
sykefravær enn Vest-Agder og landet, mens begge 
Agder-fylkene har noe høyere andel ledighet enn 
landsgjennomsnittet.

Andel	uføre	fordelt	på	aldersgrupper	i	Aust-Agder,	Vest-Agder	og	Norge,	per	31.12.2018

Helt	ledige	i	Aust-	og	Vest-Agder	2007-2018,	prosent	av	arbeidsstyrken

Kilde: NAV

Kilde: Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank

: Figur 5.27 Uføre fordelt på aldersgrupper i Aust-Agder, 
Vest-Agder og Norge per 31.12.2018.

) Figur 5.28 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, Aust-Agder, 
Vest-Agder og Norge, 2007-2018.    
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Arbeidsplassdekning	i	kommunene	i	Agder,	2018

) Figur 5.29 Arbeidsplassdekning i kommunene i Agder.

5.11	Regionale	bo-	og	arbeidsmarkeder	 
i	Agder	(pendlingsstrømmer)

Agder som region har en arbeidsplassdekning på 
over 95 prosent – dvs. at det er ca. 95 arbeidsplasser 
for hver 100 sysselsatte som er bosatt i regionen.

Kommunene med størst arbeidsplassdekning 
i Agder, er Bykle, Kristiansand, Sirdal, Åseral, 
Arendal og Lyngdal. Mange kommuner med lav 
arbeidsplassdekning er naboer til kommuner med 
høy arbeidsplassdekning, som f.eks. Froland 
(Arendal) og Søgne og Vennesla (Kristiansand). 

Pendlingsstrømmene internt i regionen synliggjør 
de integrerte bo- og arbeidsregionene på Agder 
(se tabell neste side). Kristiansand er en viktig 
arbeidsstedskommune for en stor del av de 
sysselsatte over nesten hele Agder (med unntak 
av kommunene Risør, Gjerstad og Sirdal), 
mens Arendal, Mandal og Lyngdal er regionale 
arbeidssteder med betydelig innpendling fra mer 
begrensede geografiske områder. Sirdal markerer 
seg som eneste kommune i regionen uten vesentlig 
inn- og utpendling til og fra andre kommuner i Agder, 
og har i stedet en høy utpendling til Rogaland.
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: Tabell 5.8 Pendlingsstrømmer mellom kommuner i Agder.

Kilde: SSB

I tabellen er det benyttet terskelverdier på 2, 5,10, 30 og 50 
prosent for å gradere i andelen utpendling fra og innpendling til 
de enkelte kommunene. Ved å lese tabellen horisontalt, ser en 
ulik grad av innpendling fra bostedskommuner (f.eks. Kristiansand 

står med mange uthevede kommuner langs «sin» linje, og har 
derfor en høy innpendling fra en rekke bostedskommuner). Ved 
å lese vertikalt ser en andelen utpendling fra bostedskommunen 
til de ulike arbeidsstedskommunene på den vertikale linjen (f.eks. 

utpendlingen fra Sirdal til øvrige Agder-kommuner er minimal; 
tilsvarende gjelder også Flekkefjord med unntak av utpendling til 
Kvinesdal).
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0901 Risør 1924 15 121 166 61 178 5 4 1 4 0 1 0 0 0 20 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0901 Risør

0904 Grimstad 38 5883 1759 8 16 48 228 282 75 12 3 10 6 1 2 379 14 5 2 32 5 25 1 1 1 3 4 1 1 0 0904 Grimstad

0906 Arendal 273 2324 14524 67 135 516 1208 246 61 67 7 13 6 5 3 466 18 18 3 41 15 30 4 0 3 6 10 1 4 1 0906 Arendal

0911 Gjerstad 134 4 20 527 48 37 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0911 Gjerstad

0912 Vegårshei 22 3 21 17 459 38 3 1 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand 217 23 351 77 112 1439 21 3 0 22 0 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0914 Tvedestrand

0919 Froland 7 113 398 5 9 20 894 6 12 12 0 3 2 0 0 23 3 0 1 1 2 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0919 Froland

0926 Lillesand 5 490 318 5 6 12 35 2573 263 3 5 3 0 0 1 723 10 3 3 73 23 31 4 6 2 4 3 1 2 0 0926 Lillesand

0928 Birkenes 1 80 42 1 1 2 27 194 1159 3 18 6 1 0 0 156 3 1 0 63 8 6 1 0 0 0 4 0 1 0 0928 Birkenes

0929 Åmli 6 16 55 4 46 20 26 4 6 545 0 0 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0929 Åmli

0935 Iveland 0 0 2 0 0 0 2 2 28 0 218 19 1 0 0 41 0 1 0 113 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0935 Iveland

0937 Evje og 
Hornnes

1 6 8 2 0 0 8 4 26 6 40 1185 123 23 10 65 6 0 1 63 11 3 6 35 16 0 3 11 2 0 0937 Evje og 
Hornnes

0938 Bygland 4 0 1 0 0 1 1 0 4 0 8 111 319 3 0 11 0 2 1 12 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0938 Bygland

0940 Valle 0 4 5 0 1 0 2 1 1 1 0 14 19 423 30 19 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0940 Valle

0941 Bykle 3 5 15 0 0 2 3 1 3 0 2 7 7 53 462 37 3 0 0 18 7 8 0 2 1 2 0 0 0 0 0941 Bykle

1001 Kristiansand 54 1112 934 22 26 75 125 1467 614 21 149 138 24 28 11 36327 849 151 91 2909 1441 2171 159 31 74 137 148 60 89 7 1001 Kristiansand

1002 Mandal 0 13 18 1 0 1 2 10 11 1 2 12 3 0 1 303 4648 56 30 41 61 165 221 27 58 454 120 20 29 0 1002 Mandal

1003 Farsund 0 2 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 87 40 3386 44 7 8 10 1 1 7 24 281 4 59 1 1003 Farsund

1004 Flekkefjord 0 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 16 106 3103 2 1 3 0 2 1 12 91 13 405 12 1004 Flekkefjord

1014 Vennesla 2 18 9 0 0 0 3 33 72 1 107 37 5 1 1 932 15 3 1 3008 78 67 14 4 7 2 6 1 3 0 1014 Vennesla

1017 Songdalen 0 13 25 0 1 3 6 18 16 0 13 12 4 0 2 842 73 3 0 185 1045 434 33 6 12 13 6 1 2 0 1017 Songdalen

1018 Søgne 1 13 15 2 0 2 6 17 15 1 9 5 0 0 1 682 154 4 0 108 218 2179 27 0 6 16 5 3 1 0 1018 Søgne

1021 Marnardal 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 24 148 1 0 3 26 17 457 4 23 35 1 2 0 0 1021 Marnardal

1026 Åseral 2 3 7 1 1 3 2 2 10 1 2 26 1 7 2 9 7 19 2 6 7 1 22 328 37 10 8 29 9 0 1026 Åseral

1027 Audnedal 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7 2 0 0 9 29 1 2 6 15 2 44 17 459 43 22 34 3 0 1027 Audnedal

1029 Lindesnes 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 40 439 36 4 5 8 18 28 1 35 1161 117 4 10 0 1029 Lindesnes

1032 Lyngdal 0 3 4 0 0 0 0 3 3 1 0 3 1 0 2 40 176 456 56 1 12 9 14 2 40 198 2823 102 136 2 1032 Lyngdal

1034 Hægebostad 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 15 6 4 6 11 9 0 5 16 55 3 27 495 35 0 1034 Hægebostad

1037 Kvinesdal 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 5 52 225 5 0 2 1 2 2 9 80 48 1695 4 1037 Kvinesdal

1046 Sirdal 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 2 2 65 0 0 1 1 2 9 5 2 10 51 780 1046 Sirdal

Sum 2694 10158 18661 906 923 2399 2613 4877 2383 717 586 1622 531 547 529 41308 6669 4313 3640 6714 3004 5194 1048 492 850 2140 3763 844 2537 808 Sum
Terskel 2% 61 220 406 23 20 54 56 105 50 17 12 34 11 12 11 891 146 95 86 140 64 111 22 11 18 46 81 18 58 19 Terskel 2%

Terskel 5% 153 551 1016 56 51 136 140 263 126 42 31 85 28 30 28 2229 364 237 215 351 159 278 56 26 45 116 204 45 144 48 Terskel 5%

Terskel 10% 306 1102 2031 113 101 271 279 526 252 84 62 171 57 60 57 4457 728 474 431 702 319 557 112 53 89 231 407 89 288 95 Terskel 10%

Terskel 30 % 919 3307 6094 338 303 814 838 1579 757 251 185 512 170 181 171 13372 2183 1423 1292 2105 956 1670 335 158 268 694 1222 268 863 285 Terskel 30 %

Terskel 50 % 1532 5512 10157 563 505 1356 1397 2632 1261 418 309 853 284 302 285 22287 3639 2372 2153 3509 1593 2784 559 264 447 1157 2036 447 1439 475 Terskel 50 %
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: Tabell 5.9 Regional inndeling i Agder – SSBs gruppering  
og regionale råd

) Tabell 5.10 Lokaliseringskvotienter for utvalgte  
næringsgrupper i SSBs definerte økonomiske regioner i Agder 

5.12	De	økonomiske	delregionene:	 
Analyse	av	relatert	mangfold

Agder-kommunene er organisert i fem regionale 
råd: Lister, Lindesnesregionen, Region Kristiansand, 
Setesdal Regionråd og Østre Agder. De formaliserte 
regionale samarbeidsorganene avviker noe fra SSBs 
inndeling i økonomiske regioner, der det per desem-
ber 2019 er identifisert åtte økonomiske regioner i 
Agder. SSBs inndeling benyttes som grunnlag i dette 
kapitlet, fordi denne inndelingen er benyttet som 
grunnlag for en regional analyse av ’beslektet mang-
fold’ av næringslivet i Agder. 

Særlig industri er næring med høy lokaliserings- 
kvotient over hele Agder – dvs. de har en høy andel 
sysselsatte relativt til gjennomsnittet i Norge. Økono-
misk region Lyngdal/Farsund har f.eks. mer enn dob-
belt så mange ansatte i industrien sammenliknet med 
landet som helhet (lokaliseringskvotient 2,3). Mange 
regioner i Agder har også høy grad av spesialisering 
i næringer innen bl.a. jordbruk og skogbruk og innen 
bygg- og anleggsvirksomhet. Også næringsgruppen 
elektrisitet, vann og renovasjon har høy lokaliserings-
kvotient i flere regioner i fylket.

I de store regionene (Kristiansand, Arendal) er det 
mer variert næringsstruktur. Lokaliseringskvotientene 
fordelt på næring er derfor ikke så sterke her som i 
de andre regionene.

SSB	-	Økonomisk	region	 
(senterkommune)	per	des.	2019 Kommuner	per	des.	2019 Regionale	råd	per	des.	2019

Flekkefjord Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal
Lister

Lyngdal/Farsund Hægebostad, Farsund, Lyngdal

Mandal Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal, 
Åseral Lindesnesregionen

Kristiansand Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla
Region KristiansandLillesand Lillesand, Birkenes

Setesdal
Iveland
Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle Setesdal Regionråd

Arendal Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, 
Froland, Åmli Østre Agder

Risør Risør, Gjerstad

Kilde: SSB (19993)

Flekke-
fjord

Lyngdal/
Farsund Mandal Kristian- 

sand Lillesand Setesdal Arendal Risør

Jordbruk, skogbruk og fiske 2,2 1,3 2,1 0,3 0,8 1,9 0,8 1,1
Bergverksdrift og utvinning 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1
Industri 1,3 2,3 1,8 1,3 2,0 1,1 1,0 1,8
Elektrisitet, vann og  
renovasjon 2,2 0,5 0,5 1,3 0,5 1,7 0,8 0,9

Bygge- og anleggs- 
virksomhet 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1 1,6 1,1 1,3

Varehandel, reparasjon  
av motorvogner 0,8 1,2 0,9 1,0 1,3 0,9 1,1 1,0

Transport og lagring 0,7 0,7 0,9 0,8 1,1 1,2 0,9 0,6
Overnattings- og serverings-
virksomhet 0,8 1,4 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8 0,9

Informasjon og  
kommunikasjon 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,5 0,3

Finansiering og forsikring 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 0,8
Teknisk tjenesteyting,  
eiendomsdrift 0,6 0,5 0,7 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7

Forretningsmessig  
tjenesteyting 0,6 0,3 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9

Off.adm., forsvar,  
sosialforsikring 0,7 0,5 0,9 0,9 1,0 0,9 1,2 0,5

Undervisning 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1
Helse- og sosialtjenester 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2
Personlig tjenesteyting 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6 0,9 1,0 0,7
Uoppgitt 1,1 1,2 1,7 0,9 1,4 1,5 1,2 1,4

3 http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199906.pdf Markørforklaring:         >2,0         >1,5          >1,2

Kilde: SSB
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En regional analyse av ’beslektet mangfold’ 
av næringslivet i Agder (2016) viser industri er 
den næringsgren som er mest spesialiser i alle 
regioner i Agder. (“Spesialisert” betyr her at de 
har en relativt høy andel sysselsatte i forhold 
til landsgjennomsnittet). I enkelte regioner er 
spesialiseringen sterk også næringer innenfor 
sektoren kultur og fritid. 

Ifølge analysen er det et gjennomgående trekk at de 
spesialiserte næringene i regionene «har få næringer 
som er beslektet innad i den enkelte region.» – 
dvs. at det er begrenset arbeidskraftsmobilitet 
(og kunnskapsoverføring) mellom disse og 
andre næringer i regionen (det kan være andre 
spesialiserte næringer, eller andre og mer sentrale 
næringer – sistnevnte har stor intern arbeidskraft-
mobilitet og er generelt innenfor primærnæringen, 
varehandel, undervisning og helsetjenester.)

Svake koblinger mellom spesialiserte næringer og 
andre næringer i regionene bidrar til at «[s]amarbeid 
på tvers av regionene blir [...] viktigere som følge av 
at den regionale næringsstrukturen kun i begrenset 
grad kan bidra til å styrke og beholde disse 
næringene i regionen» (Agderforskning 2016). 

Dette understreker viktigheten av å styrke 
klyngesamarbeidet og bidra til nettverksutvikling.  
Et eksempel på dette er EYDE-klyngen, hvor flere av 
de som identifiseres som ’spesialiserte næringer’ i 
regionene er representert.

) Tabell 5.11 Analyse av relatert mangfold:  
Oppsummering av noen hovedpunkter 

Mest	spesialiserte	næringer
Kommentar	vedr.	slektskap/muligheter	for	 
kunnskapsoverføringer	med	andre	næringer	 
(arbeidskraftsmobilitet)

Flekkefjord

Dampkjeler unntatt sentralvarmeanlegg
Produksjon jern, stål, ferrolegeringer
Karosseri- og tilhengerproduksjon
Maskin/utstyr bergverk, bygg og anlegg
Produksjon av elektrisitet

Den regionale næringsstrukturen gir begrensede 
muligheter for vekst og utvikling i denne regionen og 
behovet for eksterne samarbeidspartnere vil muligens 
være større

Lyngdal/Farsund

Bygnings- og møbelplateproduksjon
Annet utstyr/delprod. til motorvogn
Rep. av bearbeidede metallprodukter
Produksjon av aluminium
Kjøkkenmøbelproduksjon

De mest spesialiserte næringene er innen industrien. 
De er i større grad enn i andre regioner beslektet med 
hverandre. Det medfører større potensiale for  
kunnskapsoverføring gjennom arbeidskraftsmobilitet.

Mandal

Farmasøytiske råvarer
Metalltrådvareproduksjon
Utleie video/DVD etc
Ferdigmatproduksjon
Støping av jern

For de mest spesialiserte næringene er det få relaterte 
næringer innenfor regionen, og det skjer lite kunn-
skapsoverføring gjennom arbeidskraftmobilitet. Dette 
gjelder f.eks. prod. av farmasøytiske råvarer. Her er 
samarbeid utenfor regionen viktig, da det finnes få 
naturlige samarbeidspartnere i regionen. 

Kristiansand

Prod. av ikke-jernholdige metaller
Maskin/utstyr bergverk, bygg og anlegg
Drift av bot./zool. hager/naturreservater
Iskremproduksjon
Bygnings- og møbelplateproduksjon

Kristiansand har en næringsstruktur preget av mange 
ulike næringer og betydelig beslektet mangfold. Mange 
næringer er beslektet med andre næringer i regionen. 
Men mht. de mest spesialiserte næringene, finnes 
færre andre næringer i regionen som bygger på til-
svarende kunnskap og behovet for samarbeid utenfor 
regionen er muligens større.

Lillesand

Glassfiberproduksjon
Uorganisk kjemikalieproduksjon
Rep. av bearbeidede metallprodukter
Engroshandel møbler/innredning
Engroshandel nærings/nytelsesmidler

Næringsstrukturen har relativt få næringer, og den 
mest spesialiserte (prod. av glassfiber) har i liten grad 
naturlige samarbeidspartnere i regionen. Næringen 
kjemikalieprod. har mer beslektet kunnskap med andre 
næringer og man kan i større grad forvente kunn-
skapsoverføring gjennom arbeidskraftmobilitet. 

Setesdal

Bygging av fritidsbåter
Mineralvann- og leskedrikkproduksjon
Drift av fornøyelses- og temaparker
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Landtransport med passasjerer

Næringsstrukturen i Setesdal er spesialisert innenfor 
få næringer, og de mest sentrale næringene  
er innen primærnæringen. Industrinæringene som 
finnes i regionen, er i stor grad definert som lav- 
teknologiske.

Arendal

Industri- og laboriatorieovnprod.
Produksjon av kretskort
Prod. av kommunikasjonsutstyr
Engroshandel klokker/ur/gull/sølv
Forsikringsformidling

Det er et betydelig slektskap mellom næringene innad 
i regionen.
Næringer innen finans og eiendom er beslektet med 
hverandre, men har få andre beslektede næringer i 
regionen.

Risør

Bygningsartikkelprod. av metall
Drift av bot./zool. hager/naturres.
Prod. av metallkonstruksjoner og deler
Reisearrangørvirksomhet
Maskin/utstyr bergverk, bygg og anlegg

En av de mest spesialiserte næringene (bygnings-
artikkelprod.) er også en av de mest sentrale – høy 
arbeidskraftmobilitet og gode muligheter for  
kompetanseoverføring.

Kilde: Agderforskning (2016)
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Kulturlivet på Agder har hatt en stor utvikling de 
seneste årene. Blant annet har over 1 mill. besøkt 
Kilden siden åpningen i 2012 og Ny-Hellesund ble i 
2016 fredet som regionens første kulturmiljø. Samme 
år ble Vest-Agder-museet kåret til årets museum, og i 
2017 fremmet Norsk Kulturråd en nominasjon for 
å få folkemusikk og –dans fra Setesdal inn på 
UNSESCOs liste over immateriell kulturarv. Samtidig 
er det slik at mye av kulturlivet skjer med utgangs-
punkt i den kulturelle grunnmuren og befolkningen 
deltar først og fremst i kulturelle aktiviteter der hvor 
de bor. Fylkeskommune og kommune forvalter en 
stor del av infrastrukturen for en slik deltakelse gjen-
nom bibliotek, kulturskoler, frivillige kulturorganisasjo-
ner, museer, konsert- og spillesteder og teatre. Ikke 
alt kan tallfestes men følgende data er én indikator 
på den generelle statusen for kulturlivet på Agder:   

) De delene av Agder hvor det er høyest andel som 
mener de har god tilgang til kultur- og idrettstilbud er 
Lister-regionen (83 prosent), Grimstad (83 prosent) 
og Nye Lindesnes (81 prosent). Lavest andel finner vi 
i Østre Agder uten Grimstad/Arendal med 65 prosent. 
; Det er store variasjoner i kommunens rangering 
på Norsk kulturindeks innenfor de ulike parameter 1.  
I 2017 lå Bykle på topp i Agder, og var rangert som 
nummer 13 i landet.  
; Av kommunene på Agder hadde Bykle, Sirdal, 
Åseral og Valle de høyeste utgifter til kultursektoren 
målt i forhold til antall innbyggere. Kristiansand og 
Arendal er stort sett på nivå med hverandre med hhv. 
2 887 kr og 2 223 kr pr. Innbygger. 

6.	Kultur	og	kulturminner	

1 Norsk kulturindeks vurderer kulturtilbud og –aktivitet og rangerer 
kommuner og fylker basert på registerdata fra offentlige etater, 
interesse-organisasjoner og foreninger.

: Figur 6.1. Vurdering av tilgjengelighet til kulturtilbudd 
og idrettsanlegg i lokalmiljø/kommune.

Andel	som	mener	de	har	god	tilgang	på	kultur-	og	idrettstilbud

Lister-regionen

Grimstad

Nye Lindesnes

Nye Kristiansand

Setesdalsregionen

Agder

Arendal

Kr.sandsreg. uten Nye Kr.sand

Østre A. uten Grimstad/Arendal

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  80%  90%  100% 

Fra DKS-forestillinga Gisp! Foto: Lars Opstad Kulturmiløet i Ny-Hellesund. Foto: Bjarne Sørensen.

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019
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: Tabell 6.1 Nasjonale rangering av kommunene i kategoriene 
til Norsk kulturindeks. Beste plassering innenfor hver kategori 
er fremhevet. Netto kommunale driftsutgifter med høyeste verdi 
fremhevet. 

Nasjonale	rangering	av	kommunene	i	kategoriene	til	Norsk	kulturindeks
Driftsutgifter	i	 
kultursektorenKommune Kunstnere Kultur- 

arbeidere Museum Konserter Kino Bibliotek Scene-
kunst

Kultur-
skole DKS Til- 

delinger
Frivillig-

het

Norsk	
Kultur- 
indeks

Prosent av 
totale  

driftsutgifter

 Per  
innbygger i 

kroner
Bygland 147 54 6 200 203 52 245 363 198 319 32 93 5,1 5 021
Mandal 235 189 120 66 64 123 111 334 253 135 65 69 4,8 2 978
Farsund 147 183 133 241 68 92 239 324 28 84 53 84 4,8 2 904
Gjerstad 273 401 384 352 313 277 245 327 222 181 143 392 1,1 808
Risør 50 89 222 27 38 190 92 259 178 79 104 39 4,0 2 566
Tvedestrand 22 29 46 164 301 136 245 317 316 42 104 66 2,3 1 451
Flekkefjord 194 241 125 32 32 38 122 179 22 11 119 28 3,5 2 340
Lillesand 53 204 277 79 143 183 245 364 187 53 218 139 4,4 1 894
Vegårshei 397 404 309 133 255 157 245 314 374 305 99 345 3,0 2 437
Arendal 181 88 151 138 74 186 176 381 65 81 208 97 3,9 2 223
Åmli 331 84 70 135 241 214 245 21 146 194 151 121 3,4 2 918
Marnardal 251 255 208 274 275 53 245 307 50 227 292 268 2,7 2 492
Lindesnes 99 275 250 266 313 68 245 202 246 32 266 190 3,2 2 322
Kristiansand 27 16 70 94 50 137 3 374 17 19 307 21 5,1 2 887
Audnedal 377 343 235 303 237 72 245 222 157 290 139 298 3,2 2 662
Valle 359 30 4 19 152 264 245 143 199 12 328 90 8,2 8 695
Lyngdal 342 205 343 227 21 24 137 320 152 187 220 181 2,6 1 634
Kvinesdal 221 309 241 329 18 187 120 353 15 144 299 218 5,2 3 866
Birkenes 240 123 289 342 313 282 245 301 217 255 372 369 1,8 1 148
Hægebostad 393 262 171 290 313 60 245 167 174 281 248 293 1,7 1 397
Grimstad 230 199 287 137 55 197 186 355 57 75 276 164 3,4 1 997
Søgne 130 262 344 188 312 66 245 340 77 256 327 285 3,0 1 679
Sirdal 175 163 192 122 75 26 245 17 108 356 268 114 5,9 8 082
Åseral 404 405 44 5 174 28 245 225 146 124 265 156 7,3 7 673
Songdalen 219 297 355 300 313 219 245 333 34 200 374 378 3,0 1 861
Vennesla 368 397 173 205 220 101 245 372 18 92 404 311 3,6 2 189
Froland 233 276 325 339 313 43 245 262 386 291 405 374 5,8 3 570
Evje og Hornnes 255 384 112 319 234 261 245 381 366 356 395 397 3,7 2 457
Iveland 404 365 246 236 231 379 245 337 241 356 414 417 4,7 4 243
Bykle 92 42 54 35 73 2 245 52 361 89 72 13 14,2 20 572

Kilde: Kleppe (2018) SSB
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6.1.	Verdiskaping

Kultur og kulturminner har en positiv innvirkning på 
ulike deler av samfunnet 2. Rapporten Kulturarven er 
verdifull for Europa 3 dokumenterer effektene ut ifra 
fire parametere jf. figur 6.2. Rapporten omhandler 
kulturminner, men forståelsen av verdiskaping og 
samfunnsnytte er relevant for resten av kultursekto-
ren.  På kulturminnefeltet har Riksantikvarens verdi-
skapingsprogram økt oppmerksomheten for verdiska-
ping som innsatsområde. På Agder har programmet 
siden 2006 medfinansiert flere prosjekter med totalt 
6 150 000,-. Evalueringen av programmet bekrefter 
prosjektenes direkte økonomisk verdiskaping, men 
viser også at det er vanskelig entydig å måle den 
brede verdiskapingen som skjer på lengre sikt og 
virker sammen med andre faktorer 4. Riksantikvaren 
har også utviklet flere forslag til indikatorer som kan 
brukes i overvåking av kulturmiljøenes samfunns- 
nytte 5. Den historiske bykjernen i Risør har vært pilot 
i flere av forprosjektene. Selv om det ikke gjort egne 
verdiskapingsanalyser på regionalt nivå har andre 
rapporter overføringsverdi for regionen. Rapporten 
Verdien av kulturarv indikerer at det er en positiv 
betalingsvillighet for å bo i nabolag med høy tetthet 
av kulturminner og at verneverdige bygninger kan 
bidra til økt sysselsetting gjennom bl.a. turisme 6. Det 
har relevans for f.eks. de historiske byer på Agder. 
Rapporten Kulturminnefondets samfunnsnytte 7 viser 
at vedlikehold av kulturminner genererer økonomisk 
aktivitet. En krone i tilskudd fra kulturminnefondet fø-
rer til at det brukes 3,5 kroner på bevaringsprosjektet. 

2 Holm 2016
3 CHCfE 2015
4 Riksantikvaren 2015d.
5 Ulstein m.fl. 2017; Salt m.fl. 2017
6 Gierløff m.fl. (2017). 
7 Magnussen m.fl. (2017). 

: Figur 6.2 Cultural Heritage Counts for Europe (CHCFE 2015) dokumenterer kulturarvens mange positive effekter for 
økonomi, samfunn, kultur og miljø. Analysen på nesten 300 sider ble støttet av EUs kulturprogram og koordinert av Europa 
Nostra gjennom en styringsgruppe med 5 europeiske partnere.

Kilde: CHCfE-konsortiet (2015)
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Verdiskapingsprosjekt Periode Samlet	støtte	fra	
Riksantikvaren Prosjekteier

Porto Franco, Kristiansand kulturelle frihavn 2006 - 2010 2750 Vest-Agder fylkeskommune
Festung Lista 2013-2015 350 Vest-Agder fylkeskommune
Båtbyggeriene på Moen 2012-2013 725 Båtbyggeriene på Moen

Kystfort i Agder 2017 50 Vest-Agder fylkeskommune,  
Aust-Agder fylkeskommune

Uthavner, Vel i havn 2017-2018 1300 Vest-Agder fylkeskommune,  
Aust-Agder fylkeskommune

Mulighetstudie, utbedring av kai 2017-2018 660 Bratteklev skipsverft
Uthavner, kulturminner under vann 2017 100 Maritimt Museum
Jeg er stedet, kulturproduksjon i uthavner 2017 40 Blåsen Kulturhavn AS
Uthavner - lokale prosjekter 2019 175 Ny-Hellesund utleie AS; Lyngørskolen
Totalt 6150

Kilde: Riksantikvaren

: Tabell 6.2 Prosjekter i regi av Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Statlig finansiering var maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Kulturminnefondet har siden bevilget over 50 mill. kr 
til prosjekter på Agder, jf. avsnitt 6.4, og Riksantikva-
rens bevaringsprogram for fredete bygg og anlegg i 
privat eie har bevilget 47 mill. Kr. fra 2010 – 2019, jf. 
Tabell 6.5.

Ifølge Kulturrådet ble det på nasjonalt nivå omsatt 
for 13,7 mdr. kr. innenfor musikk, litteratur, visuell 
kunst og scenekunst 8. Det er ikke egne tall for Agder 
men regionens andel antas å ha en sammenheng 
med sysselsettingsnivået i de kulturelle og kreative 
næringer 9, hvor Agder er på nivå både Rogaland, 
Telemark og Norge utenom Oslo. Nedgangen i sys-
selsatte i kulturelle og kreative næringer fra 2014 til 
2016 er større enn nedgangen i sysselsatte for alle 
næringer over hele landet. Basert på medlemstall fra 
de største kunstnerorganisasjonene kan man anslå 
at det er 1018 10 profesjonelle kunstnere bosatt i Ag-
der. Kunstforeninger på Agder omsatte for over 4 mill. 
kr. i 2016. Se også avsnitt 6.6, Levekår for kunstnere.
Som besøksmål kan museer og kulturhus ha store 
økonomiske ringvirkninger. Selv om besøksmålet 
kan være en av årsakene til reisen utgjør den direkte 
omsetningen av billetter og salg i butikk og cafe en 
liten andel av det samlete forbruk til den besøkende. 
Besøksmålenes indirekte ringvirkninger kan derfor 
knyttes til forbruk av andre tilbud som overnatting, 
bespisning og shopping 11. Det er imidlertid ikke gjort 
analyser av kulturelle besøksmål på Agder, og det er 
viktig å påpeke at flere av museene og kulturhus på 
Agder ligger i mindre lokalsamfunn og ofte har tilsva-
rende betydning som bibliotekene for den kulturelle 
grunnmuren. 

8 Halmrast (2017).
9 Inkludert i begrepet er forlagsvirksomhet, film-, video-, og fjernsynsproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak, radio- og fjernsyns- 
kringkasting, arkitektvirksomhet, spesialisert designvirksomhet, kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, drift av bibliotek, 
arkiv, museum og annen kulturvirksomhet og andre næringskoder (butikkhandel med bøker aviser og musikk, nyhetsbyrå, reklamebyrå, 
utleie av film, kommunal kulturskoleundervisning, undervisning innen kunst- og kulturfag). 
10 Medlemstall fra følgende organisasjoner: NBK, NOPA, Musikernes fellesorganisasjon, Norske dansekunstnere, Norsk skuespillerfor-
bund, Norske kunsthåndverkere, Norsk filmforbund, Norsk forfattersentrum Sørlandet (og DnF) og Grafill. 
11 Sørvig og Iversen (2016). 

Kilde: Kulturstatistikk 2016, SSB

: Figur 6.3 Prosentdel av de totalt sysselsatte som er sysselsatt i kulturelle og kreative næringer   

Prosentandel	sysselsatte	i	kulturelle	og	kreative	næringer
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6.2	Frivillighet

Av de frivillige organisasjoner er det størst syssel- 
setting av frivillige innen kultur- og idrettssektoren 
hvor mer enn 7 frivillige årsverk står bak hvert løn-
nets årsverk 12.  

På kulturindeksen skårer Agder under middels 
innenfor kategorien frivillighet 13. Agder er imidlertid 
dårligst i landet på MVA-refusjon målt i forhold til 
antall innbyggere, Aust-Agder best på voksenopp-
læring målt som antall deltakere på kurs i forhold til 
antall innbyggere og Vest-Agder skårer høyt på antall 
medlemmer i korforeninger i forhold til innbyggantall. 14 
Sammenholdt med tall fra SSB og de frivillige organi-
sasjoner viser det seg noen variasjoner på kommu-
nenivå. Kvinesdal, Sirdal, Gjerstad og Åseral har flest 
medlemmer i de utvalgte frivillige organisasjonene pr. 
innbygger mens Kvinesdal, Bykle og Risør gir størst 
driftstilskudd til frivillige lag og foreninger pr. innbyg-
ger. Kulturindeksen rangerer Bygland, Mandal og 
Bykle høyest (jf. tabell 6.1). Det skyldes bl.a. deres 
gode plassering på voksenopplæringen samt MVA- 
refusjon. Det indikerer at frivillighet er en viktig para-
meter for kulturlivet i distriktskommunene og i mindre 
byer. Tallene fanger imidlertid ikke opp alle foreninger 
samtidig som mye frivillig innsats skjer utenfor de 
formelle organisasjonene.
  
Frivillige forvalter også samlinger ved de over 50 
ubemannede museer på Agder. Det finnes imidlertid 
ingen god oversikt over aktiviteten i disse. Venne-
foreninger er også viktig ressurs for de profesjonelle 
museene og kulturinstitusjonene hvor de bidrar med 
ca. 20 årsverk til sammen. Største venneforening har 
Setesdalsbanen med over 400 medlemmer.

12 Dam og Brathaug (2010).
13 Kategorien måles på Aktivitetstall basert på mva-refusjonsordning for frivillige org., samt medlemstall for kor, korps,  
husflidslag, historielag, kunstforeninger og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kunst og kultur. 
14 http://kulturindeks.no/kategori/frivillighet - lastet ned 15.02.18

Antall	medlemmer	pr.	1000	innbygger	(2019-tall)

Kommune Kunst- 
foreninger

Husflids-
lag

Historie-
lag

Kystlag Korps Antall	frivillige	 
pr.	1000	innbygger

Kommunale	drifts-
tilskudd	til	frivilige	

lag	og	foreninger	pr.	
innbygger

Risør 0 0 81 17 0 98 311
Grimstad 6 4 61 12 0 82 116
Arendal 1 3 30 0 3 36 45
Gjerstad 0 22 122 0 0 145 57
Vegårshei 0 0 31 0 0 31 51
Tvedestrand 0 0 66 2 0 68 61
Froland 0 0 20 0 0 20 177
Lillesand 22 17 42 9 8 98 163
Birkenes 0 0 17 0 6 23 110
Åmli 0 10 40 0 0 49 81
Iveland 0 0 0 0 0 0 106
Evje og Hornnes 0 0 53 0 0 53 195
 Bygland 0 34 29 0 0 62 188
Valle 0 16 29 0 0 46 74
Bykle 0 42 36 0 0 78 474
Kristiansand 4 2 14 7 2 28 83
Mandal 9 14 41 4 0 69 13
Farsund 7 6 29 4 14 61 55
Flekkefjord 11 5 13 14 0 42 70
Vennesla 0 0 40 0 0 40 43
Songdalen 0 0 23 0 0 23 73
Søgne 7 0 20 18 0 45 45
Marnardal 0 0 57 0 6 63 109
Åseral 0 81 59 0 0 140 245
Audnedal 0 0 63 0 0 63 64
Lindesnes 0 0 70 23 0 93 94
Lyngdal 3 13 30 0 3 49 103
Hægebostad 0 24 92 0 0 116 193
Kvinesdal 0 3 250 0 0 254 1 469
Sirdal 0 21 167 0 0 189 247

Kilde: SSB og medlemstall for organisasjonene

: Tabell 6.3 Kommunale tilskudd til lag og foreninger og antall frivillige i lokalavdelinger organisert under Norsk kunstforeninger,  
Norges Husflidslag, Agder historielag, Forbundet Kysten, Korpsnett Norge
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6.3	Kulturminnevern	

Fordelingen	av	kulturminner	på	Agder
Agders lange kystlinje mot Nordsjøen har i stor grad 
preget landsdelens historie. Fra de første mennes-
kene som kom til landsdelen for 10.000 år siden til i 
dag. De flest spor etter menneskelig aktivitet finnes 
derfor langs kysten og langs de sentrale dalførene. 
I perioder med stort befolkningspress, ble også 
heiene tatt i bruk. 

I dag gjøres de fleste nye registreringer av kulturmin-
ner som følge av undersøkelsesplikten ved offentlige 
og større private tiltak samt ved reguleringsplaner. 
Tilveksten av kjente kulturminner avspeiler derfor 
dagens utbyggingsaktivitet. Bl.a. har utviklingen 
av Hovden som feriedestinasjon og utvidelsene av 
E18 og E39 avdekket mange nye men ulike typer 
arkeologiske funn. Kombinasjonen av den historiske 
utviklingen og dagens utbyggingsaktivitet gjør, at den 
største tettheten av kjente kulturminner i dag finnes 
på Lista, Hovden og ved de større byene, jf. figur 6.4 
& tabell 6.4. Typen og verdien av disse kulturminnene 
varierer imidlertid stort. 

Tap	av	kulturminner	skal	minimeres
Det er et av stortingets nasjonale mål at tapet av 
verneverdige kulturminner skal minimeres. Det finnes 
ikke analyser av dette for Agder men funn fra Riksan-
tikvarens nasjonale overvåkingsprogram kan over-
føres 15. Funnene indikerer at tapet av verneverdige 
kulturminner har sunket noe og nå er i underkant av 
1%. Andelen av truede bygninger er klart høyest i 
spredtbygde områder. Særlig er bygningene knyttet 
til primærnæringene truet samtidig som sjøhus/naust 
er den bygningstypen vi taper mest av 16. Erfaringene 
fra fredningen av Ny-Hellesund tilsier at det er skjedd 

15 (https://www.riksantikvaren.no/Tema/Miljoeovervaaking)
16 (https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/kulturmin-
ner-og-kulturmiljo/miljomal-2.1/)
17 Vest-Agder fylkeskommune (2014): 85
18 Dammann 2015.

større endringer i dette kulturmiljøet de seneste 25 
år enn de foregående 100 år 17. Dette antas også 
å gjelde for andre attraktive kulturmiljøer. Samtidig 
er forandringer som muliggjør fortsatt bruk et viktig 
hinder mot forfall, og det er derfor et markant mindre 
forfall på SEFRAK-bygninger som er i bruk enn på de 
som står tomme 18. 

Kommunale	innsatsområder
Kommunene har et hovedansvar for å forvalte verne-
verdige kulturminner. Kommunale kulturminneplaner 
og bruk av hensynssoner i planarbeidet er to viktige 
innsatsområder. Tall fra SSB viser variasjoner mellom 
kommunene, jf. tabell 6.6. Kristiansand, Bykle, Risør 
og Lindesnes har rapportert å ha flest gjeldende 
reguleringsplaner som omfatter vern av kulturminner, 
mens byer som Arendal og Flekkefjord rapporterer å 
ha relativt få. I de seneste tre år har Kristiansand og 
Risør rapportert å ha vedtatt flere nye regulerings-
planer som omfatter kulturminner enn andre bykom-
muner. I dag har alle kommuner på Agder bortsett 
fra to vedtatt eller satt i gang arbeid med kulturmin-
neplaner. Tallene for reguleringsplaner og kulturmin-
neplaner gir likevel ikke et fullstendig bilde av den 
kommunale innsatsen. Det mangler bl.a. en bedre 
oversikt over hvilke typer av kulturminner som sikres 
gjennom kommunale planer og hvordan de følges 
opp i saksbehandlingen.

Virkemidler	for	vedlikehold	og	istandsetting	
Mens fylkeskommunene har forvaltet over 32 mill. kr i 
statlige midler til freda bygg og anlegg har Kulturmin-
nefondet tildelt over 50 mill. kr til verneverdige bygg 
i regionen. Byer som Risør, Flekkefjord og Farsund 
har relativt mange tildelinger i forhold til antall SE-
FRAK-bygg, jf. tabell 6.4. Se avsnitt 6.2. for mer om 
verdien av istandsetting.

: Figur 6.4 Oversikt over relative tetthet av kjente fornminner og 
fredete bygg samt registreringer av bygg i SEFRAK.

Kilde: Riksantikvaren
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Tilskudd	fra	Norsk	kulturminnefond	2003-2017

Kommuner Antall fredete  
kulturminnelokaliteter

Stående	 
SEFRAK-bygg Tilsagn Samlet  

tilsagnsbeløp
Tildelinger	pr.	1000	 

SEFRAK-bygg

Arendal 452 4138 22 4 285 500 5
Audnedal 90 427 2 37 000 5
Birkenes 167 680 3 255 000 4
Bygland 322 725 11 634 500 15
Bykle 1 434 277 5 308 000 18
Evje og Hornnes 138 321 3 228 000 9
Farsund 1 239 1788 32 2 960 500 18
Flekkefjord 289 1763 33 4 551 000 19
Froland 129 677 7 1 651 500 10
Gjerstad 46 600 8 1 009 000 13
Grimstad 531 2192 16 3 243 500 7
Hægebostad 199 429 1 110 500 2
Iveland 88 283 1 100 000 4
Kristiansand 453 2 443 37 4 824 000 15
Kvinesdal 285 930 7 1 337 000 8
Lillesand 242 1278 6 573 000 5
Lindesnes 353 1200 18 2 630 500 15
Lyngdal 488 1295 10 1 081 000 8
Mandal 390 1784 21 1 934 000 12
Marnardal 121 579 3 510 000 5
Risør 114 1463 45 9 068 000 31
Sirdal 255 308 1 28 000 3
Songdalen 109 492 1 120 000 2
Søgne 467 1108 2 60 000 2
Tvedestrand 137 1835 26 3 921 500 14
Valle 251 1159 14 1 238 500 12
Vegårshei 127 398 3 195 000 8
Vennesla 171 474 8 1 154 000 17
Åmli 101 730 9 1 524 500 12
Åseral 205 312 7 524 500 22
Total Agder 9 393 32 088 362 50 097 500 11

Fylke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt
Agder 1 000 000 3 300 000 2 800 000 3 500 000 3 750 000 5 300 000 3 500 000 8 000 000 8 500 000 7 500 000 47 150 000

: Tabell 6.4 Tabell over fredete kulturminnelokaliteter og stående SEFRAK-bygg per kommune. Det kan være flere 
fredete kulturminneregistreringer på én lokalitet. SEFRAK er et register over bygg fra før 1900. Registeret er en indikasjon 
på mulig verneverdi, men bygget kan være revet eller vesentlig ombygd. Registreringen gir ikke i seg selv et juridisk vern. 

Kilde: Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune

Kommuner Kulturminne-
plan	(KiK)

Regulerings-
planer	som	

omfatter	vern	
av	kulturminner	

gjeldende	pr.	
31.12.18

Antall	nye	reguleringsplaner	ved-
tatt	i	2015-2018

Omfatter	vern	
av	kultur- 

minner

Totalt antall re-
guleringsplaner (0)	ikke	igang-

satt;	1	(igang-
satt);	2	(vedtatt)

Risør 2 35 3 8
Grimstad 1 15 4 34
Arendal 1 7 3 45
Gjerstad 1 2 1 3
Vegårshei 1 11 2 4
Tvedestrand 1 6 0 15
Froland 1 5 0 3
Lillesand 2 18 0 22
Birkenes 1 2 0 7
Åmli 1 2 2 2
Iveland 1 3 1 2
Evje og Hornnes 2 9 2 9
Bygland 1 3 0 1
Valle 1 4 0 9
Bykle 1 37 9 26

Kristiansand 1 80 16 49

Mandal 2 12 2 17
Farsund 1 25 0 14
Flekkefjord 1 2 0 27
Vennesla 2 11 2 16
Songdalen 0 0 0 5
Søgne 0 15 0 27
Marnardal 2 1 0 2
Åseral 1 1 0 9
Audnedal 2 0 0 3
Lindesnes 2 33 4 8
Lyngdal 2 0 0 26
Hægebostad 1 0 0 5
Kvinesdal 1 17 1 4
Sirdal 1 2 0 23

) Tabell 6.5 Tilskudd til fredete 
bygninger og anlegg i privat eie

: Tabell 6.6 Oversikt over kommunal planlegging basert på tall til SSB (hensynsoner) 
og Riksantikvaren (kulturminneplaner). Tall fra SSB omfatter ikke bruk av hensynssoner 
på kommuneplannivå. Tall fra Riksantikvaren omfatter kulturminneplaner utarbeidet etter 
2011 som del av Riksantikvarens KIK-satsing (Kulturminner i kommunene). 

Kilde: SSB; Riksantikvaren
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6.4	Museum	

Vest-Agder-museet, Sørlandets Kunstmuseum, Næs 
Jernverksmuseum og Aust-Agder museum og arkiv får 
driftsstøtte fra Kulturdepartementet. I tillegg mottar  
Lindesnes fyrmuseum, Naturmuseum og botanisk hage 
ved Universitetet i Agder, Fullriggeren Sørlandet, Stiftel-
sen Arkivet og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 
også statlig driftsstøtte. 
 
Sammen forvalter institusjonene ca. 200 antikvariske 
bygninger. Målt opp mot 671 fredete bygg i regionen 
representerer dette en viktig del av bygningsarven. Rap-
port fra Vest-Agder-museet viser at ca. 60 prosent av de 
antikvariske museumsbygg trenger bedre vedlikehold for 
å kunne bevares. Dette samsvarer med funn på nasjo-
nalt nivå, som også viser at vedlikeholdsbehovet antas å 
økes betydelig med klimaforandringene 19.

Institusjonene har samlet sett over 400 000 besøkende årlig. 
Ser man bort fra besøkende i den botaniske hagen ved 
naturmuseet og besøkssenter våtmark Lista er Lindesnes 
fyrmuseum det største museale besøksmål med 67 000 
besøkende i 2017. Heretter kommer Setesdalsbanen og 
Setesdalsmuseet med hhv. 28 599 og 24 465 besøkende. 
 
Målt pr. innbygger har Agder på fylkeskommunalt nivå 
større utgifter til museer og færre betalende besøkende 
sammenlignet med Rogaland og Telemark. På kommu-
nenivå bruker Åseral og Sirdal mest på museumsformål 
med hhv. 1 479 og 1 414 pr. innbygger. Gjennomsnittet 
på Agder er 251 20. Valle og Bygland ligger også høyt på 
kulturindeksens parameter for museum sammen med de 
kommuner som har besøksmål i regi av museene med 
statstilskudd, jf. tabell 6.1.

Nøkkelltall,	museer	o.lign.	besøksmål,	2017

Aust- 
Agder 

museum	
og	arkiv

Næs	
Jernverks-	
museum

Agder 
natur- 

museum

Sørlandets	
Kunst- 

museum

Vest- 
Agder- 
museet

Lindesnes	
fyrmuseum

Stiftelsen	
Arkivet

Fullriggeren 
Sørlandet

Bredals-
holmen 
dokk	og	

fartøyvern-
senter

Besøks-
senter	

våtmark	
Lista

Driftsinntekter i 
mill. kr 64 6 13 21 68 13 19 21 27 2

Årsverk 53 8 14 17 48 9 16 25 22 2
Statlig andel av 
driftstilskudd 48 % 64 % 38 % 60 % 48 % 59 % 90 % 64 % 74 % 100 %

Besøkende 
25

59000 14000 100000 30000 125000 67000 11000 n/a n/a 70000
Publikasjoner 12 3 0 1 2 n/a 1 n/a n/a n/a
Frivillige årsverk 1 0 0 0 6 3 4 n/a n/a n/a
Medlemmer i 
venneforeninger n/a n/a 123 245 989 40 461 1650 n/a n/a

Kunsthistoriske 
gjenstander 0 10 0 1567 1054 n/a n/a n/a n/a n/a

Kulturhistoriske 
bygninger 88 10 1 0 102 n/a n/a n/a n/a n/a

Kulturhistoriske 
gjenstander 82855 7191 300 0 54 483 n/a n/a n/a n/a n/a

Fotografier 89354 83 0 0 205425 n/a n/a n/a n/a n/a
Arkeologiske 
gjenstander 490 0 0 0 206 n/a n/a n/a n/a n/a

Naturhistoriske 
gjenstander 11171 1011 113513 0 27 n/a n/a n/a n/a n/a

: Tabell 6.7 Tabell 6.7 Nøkkeltall, museer 
og lignende besøksmål, 2017

Museumsbesøk	(2017)	og	fylkeskommunale	driftsutgifter	(2018)

Region Enkeltbesøkende Betalende	
besøkende

Totale  
museumsbesøk	

pr.	innbygger

Betalende	
besøkende	pr.	

innbygger

Netto	drifts- 
utgifter	fylkesnivå	

per	innbygger
Telemark 134142 120 297 0,8 0,7 89
Agder 257625 89703 0,9 0,3 119
Rogaland 534065 360087 1,1 0,8 94

: Tabell 6.8 Museumsbesøk og fylkeskommunale driftsutgifter målt i forhold til innbyggertall. 

Kilde: SSB

25 Tall for Agder naturmuseum inkluderer estimert antall besøkende 
til den botaniske hagen på 80 000.

Kilde: Kulturdepartementet 2017; Årsmeldingene til institusjonene; 

19 Byggnettverket 2017
20 Kilde: SSB
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6.5	Profesjonelle	kunstnere,	visnings- 
arenaer,	kulturhus	og	kompetansesentre

Antallet profesjonelle kunstnere i Agder er vanskelig 
å tallfeste. Medlemstall fra de største kunstner- 
organisasjonene kan gi et anslag. Det viser at 1010 21 

profesjonelle kunstnere er bosatt i Agder.

Levekår	for	kunstnere
Telemarksforskning har undersøkt kunstneres levekår 
i Norge i 2006 og 2013, og i 2015 kom kulturdeparte-
mentets utredning om kunstnerøkonomien; Kunstens 
autonomi og kunstens økonomi. Utviklingen i total 
inntekt fra 2006 til 2013 viser en realvekst på  
10,5 prosent for alle kunstnerne i utvalget, mot 22,5  
prosent i befolkningen for øvrig. Den totale lønns- 
utviklingen har altså vært lavere for kunstnere enn 
for resten av befolkningen. Det finnes ikke spesifikke 
tall for Agder, men det er grunn til å tro at dette også 
gjelder her.

Visningssteder	for	kunst
Det finnes 16 visningssteder for profesjonell kunst  
i Agder. I tillegg til Sørlandets kunstmuseum finnes 
det to kunsthaller; Bomuldsfabriken Kunsthall og  
Kristiansand Kunsthall. Det finnes åtte kunst- 
foreninger og ett kunstsenter (Agder kunstsenter). 
Andre visningssteder: Arteriet (Kristiansand),  
Bomuldsfabriken ARTendal, Kunstpunkt Lista og 
Søgne Gamle Prestegård, samt private visnings- 
steder.

21 Medlemstall fra følgende organisasjoner: NBK, NOPA,  
Musikernes fellesorganisasjon, Norsk komponistforening,  
Norske dansekunstnere, Norsk skuespillerforbund, Norske  
kunsthåndverkere, Norsk filmforbund, Norsk forfattersentrum  
Sørlandet (og DnF) og Grafill. 

Kulturhus	2016 Totalbesøk Kino Andre	forest. Scenekunst
Arendal kulturhus 52 289 0 30 363 14 573
Buen kulturhus 166 818 41 724 23 366 8 625
Flekkefjord kultursenter SPIRA 151 078 11 973 6 853 2 737
Grimstad kulturhus 65 950 51 545 11 605 8 962
Lyngdal kulturhus 155 586 36 606 4 688 2 364
Risør kulturhus 73 680 16 214
Vennesla kulturhus 170 909 8 564 2 500

Kilde: Norsk kultur-
husnettverk, Risør 
kulturhus, Vennesla 
kulturhus. Besøk 
totalt er telling eller 
anslag som inklude-
rer alle former for  
aktiviteter/arrange-
ment/besøk. Andre 
forest. gjelder solgte 
billetter innen  
Musikk/Scenekunst/ 
Litteratur.

Kilden	teater	og	Konserthus	2018 Antall	besøkende Antall arrangement
Kristiansand Symfoniorkester 28 034 122
Kilden Teater 73 913 341
Kilden Opera 4 528 11
Kilden Kultur, egne 28 522 108
Kilden Dialog 9 866 38
Formidling/annet 3 511 36
Sum	egenproduksjon 148 374 656
Kurs og konferanser 3 225 20
Kilden Kultur, utleie 35 214 102
Totalt 186 813 778

Kilde: Kilden Teater og Konserthus

: Tabell 6.10 Totalbesøk er telling eller anslag som inkluderer alle former for aktiviteter/arrangement/besøk. 
Andre forest. gjelder solgte billetter innen musikk/scenekunst/litteratur.

: Tabell 6.9 Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand rommer Kristiansand symfoniorkester, Kilden Teater,  
Kilden Opera, Kilden Kultur og Kilden Dialog.

Kompetansesenter Virkeområde
Agder folkemusikkarkiv Agderfylkene
Agder kunstsenter Agderfylkene
Norsk forfattersentrum Sørlandet Agderfylkene og Telemark
Olympiatoppen Sør Agderfylkene
Scenekunst Sør Agderfylkene
SØRF Agderfylkene
Sørnorsk filmsenter Agderfylkene og Telemark
Sørnorsk jazzsenter Agderfylkene og Telemark ( Tabell 6.11 Kompetansesentre i regionen.
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6.6	DKS	-	Den	kulturelle	skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle 
elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kultur- 
tilbud. Elevene skal lettere få tilgang til, gjøre seg 
kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kultur- 
uttrykk av alle slag. Den kulturelle skolesekken (DKS) 
har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing 
siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til også å 
gjelde for videregående skole. DKS blir finansiert 
av spillemidler. Midlene fordeles av Kulturtanken til 
fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar 
hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. DKS 
er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opp- 
læringssektoren på nasjonalt, regionalt og kommunalt 
nivå. 
 
Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen 
regionalt, men kommunene utvikler også sine 
egne program. Alle elevene i grunnskolen deltar 
på opplegg i regi av DKS. Grunnskoler i alle 
kommunene på Agder får både fylkeskommunale og 
kommunale DKS-tilbud. Det totale besøket for DKS-
forestillinger gjennom fylkeskommunen i grunnskolen 
i Agder var 137 262 for skoleåret 2018 – 19. Det 
betyr at hver elev i grunnskolen i Agder i snitt fikk 3,5 
besøk det skoleåret. De videregående skolene velger 
selv hvilke, og hvor mange tilbud de vil delta på. 
Antall elever fra videregående skole som deltok på 
tilbud fra DKS i skoleåret 2018 – 19 er 20 776, noe 
som gir et gjennomsnittlig besøk på 1,8 pr elev. De 
mest populære kunstuttrykkene i videregående skole 
er scenekunst og litteratur.

Den	kulturelle	skolesekken

Kilde: Ksys (informasjons- og logistikksystem for kulturformidling)

: Figur 6.5 Figur 6.5 Fordeling av fylkeskommunale og kommunale DKS-tilbud hos kommunene i Agder.  
Oversikten viser antallet tilbud per kalenderår for 2017 og 2018.
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Kilde: Ksys
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) Figur 6.6 Antallet elever fra videregående skole i Agder som har 
deltatt på opplegg i den kulturelle skolesekken.
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6.7	UKM	og	kulturskole

De kommunale kulturskolene er av uvurderlig  
betydning for kulturaktivitetene og kulturarbeidet i 
hele landet, og en av hjørnesteinene i den kulturelle 
grunnmuren.

Det finnes 24 kommunale kulturskoler i Agder med 
totalt 5038 elever skoleåret 2017-18. Fire av kultur-
skolene har elever fra flere enn en kommune. Alle 
kulturskolene har tilbud innen musikk, 18 har tilbud 
innen visuell kunst, 11 i dans, 10 i teater og 8 i andre 
kunst- og kulturuttrykk. Totalt 13 prosent av elevene 
på grunnskolen i Agder deltar på kulturskolen.  
(Kilde:  GSI – grunnskolens Informasjonssystem)

UKM	–	Ung	kultur	møtes
UKM (Ung kultur møtes) er en visningsarena og et 
landsdekkende tilbud for ungdom opp til 20 år. UKM 
er en møteplass for alle kulturuttrykk, hvor egenakti-
vitet og mestring står i sentrum, og hvor ungdom er 
aktiv i alle prosesser. Tyngdepunktet i UKM er lokale 
mønstringer, fylkesfestivaler og en nasjonal festival. 
Alle kommuner har ansatte som jobber med UKM. 
De årlige mønstringene er en ramme for utvikling, 
inspirasjon og framvisning. Det blir gjennomført 12 
kommunale mønstringer i Agder med om lag 800 
deltakere. Statistikken viser at både antall deltakere 
og antall innslag har gått ned de siste årene. Dette 
er trender som endrer seg i forhold til ungdommenes 
interesser og kulturuttrykk. De årlige mønstringene er 
en ramme for utvikling, inspirasjon og framvisning.

Elever	på	kulturskole	i	Agder

Kilde: GSI (grunnskolens informasjonssystem).

: Figur 6.7 Prosentvis andel av elever i grunnskolen som deltar på kulturskole. 

Agder UKM 

År antall	personer antall	innslag personer	per	innslag
2010 1911 750 2,5
2011 1765 776 2,3
2012 1770 752 2,4
2013 1534 744 2,1
2014 1833 1053 1,7
2015 1452 812 1,8
2016 1352 793 1,7
2017 1288 762 1,7
2018 968 477 2,0
2019 767 396 1,9

: Tabell 6.12 UKM-statistikk for Agder 2010-2019.

Kilde: UKM Norge
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6.8	Bibliotek		

Statistikk for siste ti år viser en svak nedgang i 
utlån, men denne tendensen er i ferd med å flate ut. 
Besøket er stabilt for bibliotek i Agder. Stadig flere 
kommuner i Agder tilbyr såkalte "meråpne bibliotek", 
der bibliotekbruker får tilgang til bibliotekets 
lokaler utenom betjent åpningstid. Dette øker 
tilgjengeligheten og er god ressursutnyttelse. 

Et viktig samfunnsoppdrag for bibliotekene er å 
utvikle uavhengige møteplasser og være arena for 
offentlig samtale og debatt. Aktiviteten er høy på alle 
bibliotek i Agder og deltakere på arrangementer øker 
for hvert år. Dette er resultat av målrettet satsing 
både på kommune- og fylkesnivå. 

Elever i videregående skole skal ha tilgang til 
bibliotek, men det er ikke obligatorisk del av 
undervisningen. Om lag 20 prosent av elevene 
bruker skolebiblioteket minst én gang i uken og 1/3 
bruker det mer enn to ganger i måneden. Elevene 
svarer at de ønsker et skolebibliotek der de både kan 
lære og ha et sted å være.

Besøk	pr.	innbygger	2009-2018

Kilde: Nasjonalbiblioteket 

Arrangementer	2007-2018

Kilde: Nasjonalbiblioteket 

: Figur 6.8 Besøk per innbygger 2009-2018. 
) Figur 6.9 Antall arrangement og deltakere på arrangement  
i perioden 2007-2018.

**Arrangement inkl. kultur- 
og debattarr. for barn og 
voksne, egne og eksterne 
arrangører. Inkl. ikke DKS, 
klassebesøk, opplæring, 
omvisning, kurs osv.  
 

Sum av arrangement **
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Sum av arrangement **

Sum av deltakere på 
arrangement

Utlån	pr.	innbygger	2009-2018

Kilde: Nasjonalbiblioteket 

Utlån	pr.	barn	0-14	år

Kilde: Nasjonalbiblioteket 

: Figur 6.10 Utlån pr. innbygger, 2009-2018. Tallene fra og med 
2016 inkluderer kun førstegangslån og ikke fornyelser. Tallene fra 
og med 2016 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.

) Figur 6.11 Utlån pr. barn 0-14 år, 2009-2018. Tallene fra og med 
2016 inkluderer kun førstegangslån og ikke fornyelser. Tallene fra 
og med 2016 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.
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Utlånet til barn og ungdom øker jevnt. Fra 2018 
kunne alle bibliotek i Agder tilby Sommerles, en 
digital lesekampanje som motiverer barn og unge 
til å fortsette å lese bøker i sommerferien.

Kommersielle streamingtjenester tar over for fysisk 
format for film, lyd og musikk, og mange brukere 
mangler etter hvert avspillingsmuligheter for cd 
og video. Utlån av dette synker jevnt og påvirker 
naturligvis det totale utlånstallet. 

Bibliotekene har lånt ut e-bøker, og etter hvert 
e-lydbøker, siden 2013 gjennom konsortiet e-lån 
Agder. I begge fylker tilbys et stort utvalg elektroniske 
aviser fra hele verden som er tilgjengelig gjennom 
en app. Dette er med på å gi brukere døgnåpne 
bibliotektjenester på nett og lik tilgang uavhengig av 
bosted.
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6.9 Idrett  

Spillemidler	til	idrettsanlegg	
Anlegg skaper aktivitet og spillemidlene er et viktig 
incitament for å realisere nye og moderne idretts- 
anlegg. Det gjelder både ordinære idrettsanlegg, 
friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som bidrar 
til barn og unges egenorganiserte fysisk aktivitet. 
Differansen mellom den årlige søknadssummen 
og summen som tildeles begge Agder fylkene 
(etterslepet) har holdt seg jevnt de siste 2 årene. 
Det må beregnes tre års ventetid på spillemidler 
fra første søknadsår. 

Tildelingsbeløpet har omtrent doblet seg siden 
2010, og det samme gjelder søknadssummen. 
Fra ny tippenøkkel (fra 45,5 til 64 prosent) ble ferdig 
implementert i 2015 har etterslepet vært rimelig 
jevnt, mens antall søknader har økt. Søknadssum 
spillemidler fra Agderfylkene i 2019 var 370 
mill.  kroner, tildelte spillemidler 106 mill. kroner, 
og etterslepet var 264 mill. kroner. Bak det økte 
søknadsbeløpet de siste årene ligger etablering 
av kostnadskrevende idrettsanlegg som Frolandia, 
Sparebanken Sør Amfi Arendal, Aquarama, Vennesla 
svømmehall, Sparebanken Sør Amfi Grimstad og 
Kvinabadet. I 2009 var etterslepet 120 mill. koner, i 
2014 var det 174 millioner kroner, og i 2019 hele 264 
mill.  kroner. Bakgrunn til økt etterslep i kroner, men 
stabilt i prosent, skyldes primært at tilskuddssatsene 
til både ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
har økt.

Tildelte	spillemideler	i	%	av	omsøkt

Kilde: Kulturdepartementet  

Tildelte	spillemidler	vs.	omsøkte	spillemidler	i	mill.	kr

Kilde: Kulturdepartementet  

: Figur 6.12 Tildelte spillemidler i % av omsøkt.

) Figur 6.13 Tildelte spillemidler vs. omsøkte spillemidler i mill. kr.
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7.1	Sosial	ulikhet	i	helse	

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand 
og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. 
Statistikken som er relevant for folkehelsen er 
faktorer som beskriver helsetilstanden og henger 
nøye sammen med andre utviklingstrekk i samfunnet. 
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått 
bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for 
personer med lang utdanning og høy inntekt1.  

Forventet	levealder
Forventet levealder for menn er 79.4 år i Aust-Agder 
og 79,9 år i Vest-Agder (landsgjennomsnitt 80,1 
år). Forventet levealder for kvinner er 83,5 år i Aust- 
Agder og 84 år i Vest-Agder (landsgjennomsnitt 
83,9 år)  2. 

Figur 7.1 viser at forskjellen i forventet levealder 
mellom de som har grunnskole som høyeste 
utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er større i Aust-Agder (5,9 år) enn Vest-
Agder (5,3 år) som igjen er noe større enn i landet 
som helhet  (5,0 år). 

7.	Folkehelse

1 Norgeshelsa statistikkbank 
2 Statistisk sentralbyrå (SSB)

: Figur 7.1 Figuren viser antall år forskjell i forventet leve- 
alder mellom den delen av befolkningen som har videregående 
eller høyere utdanning og den delen av befolkningen som har 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå. 
) Figur 7.2 Andelen barn i Norge (0 –17 år) som vokser opp i 
husholdninger med lavinntekt i 2011- 2017 (under 60 prosent av 
nasjonal median).

Forventet	levealder,	forskjell	mellom	to	utdanningsgrupper

Kilde: SSB

Andel	barn	i	lavinntektsfamilier	(EU	60)

Kilde: SSB
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Barn	i	lavinntektsfamilier	
Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier med 
vedvarende lavinntekt. Siden årtusenskiftet har 
andelen blitt tredoblet. Figur 7.2 viser at andelen barn 
i Norge (0-17 år) som vokser opp i husholdninger 
med lav inntekt i 2017 er 9,2 prosent. I Aust- Agder 
og Vest-Agder er andelen 10,8 prosent og 10,4 
prosent. Andelen øker mer i Agder en lands-
gjennomsnittet.  

I Agder-fylkene er flertallet av lavinntekts-
husholdninger med barn av etnisk norsk 
opphav, mens det i landet for øvrig er flertallet 
av lavinntektshusholdninger med barn med 
innvandrerbakgrunn i 2015  3. 

Tall fra Ung i Agder 2019 viser at andelen elever 
i ungdomsskole og videregående skole som 
rapporterer om dårlig familieøkonomi er 6 prosent 
i Agder. Kart 7.1 viser en god del variasjon mellom 
kommunene med 15 prosent i Iveland og 10 prosent 
i Marnardal til 2 prosent i Åmli.  

) Kart 7.1 Andelen ungdomsskoleelever og elever på 
videregående skole (8.trinn –Vg3) bosatt i den aktuelle kommunen 
som svarer at foreldrene hele tiden eller stort sett hele tiden har 
hatt dårlig råd de to siste årene.  

Kilde: Regional rapport: Ung i Agder 2016. 

3 Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, SSB.
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7.2	Helsetilstand	

Allmenn	helse	i	Agder
Figur 7.3 viser at ca. 72 prosent av befolkningen over 
18 år i Agder har svært god eller god allmennhelse 4.  
Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra tilsvaren-
de undersøkelse i 2015. Sammenlignet med lands-
gjennomsnittet i EHIS 5 (79 prosent) skårer Agder 
klart dårligere, hvor Nye Kristiansand kommer best 
ut. I Østre Agder uten Arendal og Grimstad har kun 
68 prosent svært god eller god allmennhelse. All-
mennhelsen blir bedre med økende utdanning. 

Totalt er 68 prosent av ungdommene i Agder litt for-
nøyde eller svært fornøyde med egen helse 6. Også 
her er det en nedgang på 2 prosentpoeng fra tilsva-
rende Ung i Agder undersøkelse i 2016.  

Allmenn	tannhelse	i	Agder	
Sammenlignet med allmenn helse har en litt høyere 
andel (75 prosent) svært god eller god tannhelse i 
Agder (figur 7.4). Kvinner har bedre tannhelse enn 
menn, og byregionene kommer noe bedre ut enn 
distriktsregionene. Tallene samsvarer godt med EHIS 
2015.

4 Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 
5 SSB. (2017). Levekårsundersøkelsen 2015, samordnet med  
den europeiske helseintervjuundersøkelsen
6 Korus Sør. (2019). Rapport: Ung i Agder 2019 

Andel	med	svært	god	eller	god	helse	i	Agder

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Andel	med	svært	god	eller	god	tannhelse	i	Agder
Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

: Figur 7.3 Allmenn helse, fordelt på geografi i Agder 
) Figur 7.4 Allmenn tannhelse, fordelt på geografi i Agder 
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Den offentlige tannhelsetjenesten overvåker tann- 
helsen i den unge befolkning gjennom systematiske 
registreringer av antall nye hull, tannflater med  
fyllinger og tapte tenner (DMFT). Registreringene gir 
et grovt mål på utviklingen i tannhelsen over flere år, 
og gir mulighet for å sammenligne tannhelsen innen-
for kommuner, fylker og gjennomsnitt for landet. 

Tannhelsen blant barn og unge i Aust- og Vest-Agder 
har hatt en positiv utvikling, som resten av landet. 
Landsdelen ligger litt over landsgjennomsnittet  
(figur 7.5).

Blant 5 åringer har det vært en markant nedgang i 
tenner med karies (figur 7.6). Begge Agder- fylkene 
ligger noe under landsgjennomsnittet. 
 

Tenner	med	fylling	eller	hull	-	18-åringer

Kilde: Kostra SSB 

Tenner	med	fylling	eller	hull	-	5-åringer

Kilde: Kostra SSB

: Figur 7.5 Figuren over viser hvor mange 
tenner med karies 18 åringer har.  
) Figur 7.6 Figuren over viser hvor mange 
tenner med karies 5 åringer har.  
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Langvarig	sykdom	og	funksjonsnedsettelse	 
i Agder 
Både i FHUS 2015 og i FHUS 20197 ble det spurt 
om langvarig sykdom og funksjonsnedsettelse, og 
hvordan dette påvirker hverdagen (figur 7.7-7.9). 

Andelen langvarig sykdom lå oppunder 46 prosent 
for Agder, betydelig høyere enn i EHIS 20158 
(35 prosent). Innad i Agder var det merkbare 
forskjeller. Nye Lindesnes og Østre Agder uten 
Grimstad/Arendal skåret dårligere enn de andre 
regionene. I Setesdalsregionen og Nye Kristiansand 
rapporterte en lavere andel langvarig sykdom og 
funksjonsnedsettelse enn i de andre regionene. 
Menn rapporterte signifikant mindre langvarig 
sykdom enn kvinner.  

Omtrent 29 prosent rapporterte funksjonsnedsettelse 
i 2019, som er noe lavere enn i 2015 hvor hver tredje 
svarte det samme. Grimstad og Nye Kristiansand 
trekker gjennomsnittet ned i Agder. Nye Lindesnes og 
Østre Agder uten Grimstad/Arendal skåret dårligere 
enn de andre regionene. 

Figur 7.9 viser andelen i Agder som påvirkes i 
stor eller noen grad av langvarige sykdommer 
eller helseplager og funksjonsnedsettelse i 
hverdagen. Det er små forskjeller innad i Agder, 
men i Setesdalsregionen er det en tendens til større 
hverdagspåvirkning.    

7 Folkehelseinstituttet. 2017. Folkehelseundersøkelsen – Helse og 
Trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder. Foreløpige tall, 
Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019. 
8 SSB. (2017). Levekårsundersøkelsen 2015, samordnet med  
den europeiske helseintervjuundersøkelsen.

Andel	med	langvarige	sykdommer	eller	helseproblemer	i	Agder

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Andel	med	funksjonsnedsettelse	elller	plage	som	følge	av	skade	i	Agder

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Påvirkning	av	helseproblemer	og	funksjonsnedsettelse	i	hverdagen
Kilde: Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.
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Muskel	og	skjelettplager	
I Norge er muskel- og skjelettsykdommer de 
vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. 

I 2018 var et høyt antall personer i Agder i kontakt 
med primærhelsetjenesten9 for sykdommer og 
plager i muskler og skjelett (figur 7.10). I Vest-
Agder ble det registrert 32 prosent med muskel- og 
skjelettplager. Samlet sett ligger Agderfylkene likt 
med landsgjennomsnittet.     

Hjerte-	og	karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer skyldes arvelige faktorer 
i samspill med faktorer som røyking, høyt blodtrykk, 
høyt kolesterolnivå og diabetes10. Figur 7.11 viser 
nedgang i hjerte og karsykdom de siste årene. For 
Agder er forekomsten og trenden lik som landet sett 
under ett.

Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer de 
hyppigste dødsårsakene her i landet når vi ser alle 
aldersgrupper under ett.

9 Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt,  
fysioterapeut og kiropraktor 
10 http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

: Figur 7.10 Primærhelsetjenesten, brukere; 0-74 år, Muskel og 
skjelett (ekskl. brudd og skader (L01-L29, L70-71 og L82-99). 

) Figur 7.11 Antall døde og/ eller antall unike pasienter (alle 
aldre) innlagt på sykehus, per 1000 innbyggere per år.

Hjerte-	og	karsykdom,	dødfall	og	sykehusinnlagte

Kilde: Hjerte- og karregisteret (Folkehelseinstituttet)

Muskel-	og	skjelettplager

Kilde: Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet.
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Diabetes	type	2	
Det anslås at totalt 190 000 nordmenn har 
diagnostisert type 2-diabetes. Bruk av legemidler til 
behandling av type 2-diabetes kan benyttes som en 
indikator på forekomsten i befolkningen 11. 

Figur 7.12 viser at det nasjonalt sett er en svak, 
men jevn økning i forekomst av type 2-diabetes i 
befolkningen. Det har også vært en økning i Agder, 
men i begge fylkene er forekomsten lavere enn 
landet som helhet.

Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling 
av type 2-diabetes. I følge foreløpige tall fra 
fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 har 
omlag 18 prosent av befolkningen i Agder fedme/
kroppsmasseindeks over 30 (figur 7.13). Tilsvarende 
tall fra samme undersøkelse i 2015 var om lag 16 
prosent i Aust-Agder og 14 prosent i Vest-Agder. Alle 
regionene har hatt en økning fra 2015, uavhengig av 
ny inndeling, men andelen overvektige er noe lavere i 
byregionene. Menn har en høyere andel enn kvinner. 

: Figur 7.12 Brukere av legemidler forskrevet på resept til  
behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30-74 år. 

) Figur 7.13 Andel med kroppsmasseindeks > 30 i Agder.

Andel	med	overvekt/fedme

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Type	2	diabetes

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.
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Kreftforekomst
Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en felles-
betegnelse for en rekke sykdommer som kan ha 
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. 
Det tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler 
kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at 
sykdommen oppstår. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- 
og alkoholvaner er faktorer som har betydning for 
kreftforekomsten.

Figur 7.14 og 7.15 viser at forekomsten av dødsfall 
som følge av kreft for begge kjønn er redusert de 
siste 20 årene. Historisk sett har dødeligheten i 
begge Agderfylkene ligget høyere enn landet sett 
under ett både for kvinner og menn, men de siste 
7-8 år nærmer Agder seg landsgjennomsnittet. Flere 
menn enn kvinner dør av kreft. 

Når det gjelder nye tilfeller av lungekreft (figur 7.16) 
registreres det i begge Agderfylkene årlig et høyere 
antall enn landsgjennomsnittet. For nye tilfeller 
av tykk- og endetarmskreft ligger forekomsten i 
Agderfylkene omtrent på landsgjennomsnittet.

: Figur 7.14 Antall døde i aldersgruppen 0-74 år per 100 000 innbyggere per år, aldersstandardisert. Kilde: Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet

Kilde: Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet

: Figur 7.16 Nye tilfeller av kreft, alle aldre per 100 000 innbyggere per år. 

Kilde: Kreftregisteret: Figur 7.15 Antall døde i aldersgruppen 0-74 år per 100 000 innbyggere per år, aldersstandardisert. 
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Psykisk	helse	
Psykisk helse, psykiske plager og psykiske lidelser er 
en av våre tids store helse- og samfunnsutfordringer 
i Norge12. 

I følge foreløpige tall fra fylkeshelseundersøkelsen 
i Agder 2019 (Figur 7.17) har 13,7 prosent av 
innbyggerne i Agder psykiske helseplager (målt 
som HSCL-5 > 2). Tilsvarende tall fra samme 
undersøkelse i 2015 var 10,7 prosent i Aust-Agder og 
8,3 prosent i Vest-Agder. Antallet med har økt i hele 
Agder, hvor Setesdalsregionen, Nye Kristiansand og 
Østre-Agder uten Grimstad og Arendal, har en andel 
med psykiske helseplager over gjennomsnittet for 
Agder. Kvinner har høyere forekomst av symptomer 
på psykisk plager enn menn. 

De fleste barn og unge i Norge trives, er fornøyd med 
livene sine og har god psykisk helse. Samtidig er det 
en del ungdommer som både har psykiske plager 
som angst, depresjon eller atferdsproblemer, og en 
del som får diagnostisert psykiske lidelser i løpet av 
tenårene. 13.

12 Folkehelseinstituttet (2014)
13 Korus Sør. (2019). Rapport: Ung i Agder 2019 

Seks enkeltspørsmål som grunnlag for samleindikator  
på psykiske plager framstilt i figur 7.18. 

) Figur 7.18 Andel unge som har høyt nivå av psykiske helseplager, fordelt på klassetrinn og kjønn.

Har	du	i	løpet	av	den	siste	uka	vært	plaget	
av	noe	av	dette:
- Følt at alt er et slit
- Hatt søvnproblemer
- Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
- Følt håpløshet med tanke på fremtiden
- Følt deg stiv eller anspent 
- Bekymret deg for mye om ting

: Figur 7.17 Andel med psykiske plager, HSCL-5>2,0 i Agder.

Andel	unge	som	har	høyt	nivå	av	psykiske	helseplager

Kilde: Regional rapport:Ung i Agder 2019
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Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.
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Folkehelseprofilene for Aust-Agder og Vest-Agder 
fra 2019 viser at andelen i aldersgruppen 15-29 år 
med psykiske symptomer og lidelser som kontakter 
fastlege og legevakt, er signifikant høyere enn 
landsnivået. 

I Ung i Agder 2019 får ungdommene spørsmål om 
hvor mange ganger i løpet av den siste uken de har 
vært plaget av ulike lettere psykiske helseplager. 
Figur 7.18 viser prosentandelen gutter og jenter på 
ulike alderstrinn som er plaget av et såkalt høyt nivå 
av psykiske helseplager. Andelen øker i løpet av 
ungdomskolen for begge kjønn, før det flater noe 
ut på videregående skole. Langt flere jenter enn 
gutter har et høyt nivå av psykiske helseplager, men 
omfanget har økt fra 2016 til 2019 hos begge kjønn. 
Dette samsvarer med nasjonale Ungdata – tall.     
Kart 7.2 viser hvordan andelen ungdomsskoleelever, 
med et høyt nivå av psykiske plager varierer mellom 
kommunene i Agder.

Kilde: Ung i Agder 2016. 

) Kart 7.2 Andelen ungdomsskoleelever (8.trinn -10.trinn)  
i hver kommune som har høyt nivå av psykiske plager. 
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Medikamentbruk
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister 
(Reseptregisteret) inneholder informasjon om bruken 
av legemidler på resept i Norge. Tall for registeret 
viser at kvinner har et høyere bruk av antidepressiva, 
sovemedisin og beroligende midler, smertestillende 
midler og antibiotika enn menn. 

Figur 7.19 viser ulik bruk av antidepressiva i 
Aust- Agder og Vest-Agder sammenliknet med 

landet. Generelt ligger Aust-Agder litt over 
landsgjennomsnittet, mens Vest-Agder litt under 
landsgjennomsnittet. 

Begge Agderfylker har høyere bruk av sovemedisin 
og beroligende midler enn landsgjennomsnittet. 
Dette gjelder for begge kjønn (figur 7.20). Bruken 
av smertestillende gir samme bilde som bruken av 
sovemidler og beroligende midler. Her har Vest-
Agder et litt høyere forbruk enn Aust-Agder. 

Forbruket av antibiotika i Norge har blitt noe redusert 
de siste 10 årene. Forbruket er også redusert i Agder 
i samme periode, men begge Agder- fylkene ligger 
høyere enn i landet som helhet for 2018. Vest-Agder 
et høyere forbruk enn Aust-Agder.

Brukere	av	antidepressiva	2018	per	1000	innbyggere Brukere	av	sovemedisin	og	beroligende	midler	2018	per	1000	innbyggere

: Figur 7.19 Antidepressiva, alle aldre, antall brukere i 2018 per 1000 innbyggere.  : Figur 7.20 Sovemedisin og beroligende midler, alle aldre, antall brukere i 2018 per 1000 innbyggere.

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet
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Det har de siste 10 årene vært en økning i 
bruken av psykofarmika i alderen 0-17 år. Det 
gjelder sovemidler, antidepressiva, antipsykotika, 
angstdempendemidler og midler til behandling av 
ADHD. I følge Folkehelseinstituttet (Helsetilstanden 
i Norge 2018. Rapport 2018) øker antallet 
tenåringsjenter med diagnosen psykisk lidelse, 
og flere får forskrevet resept på antidepressiva.  

En del ungdommer bruker også reseptfrie 
medikamenter, slik som Paracet eller Ibux. I 2019 
svarer 24 prosent av jentene og 13 prosent av 
guttene på ungdomskolene og Vg1 i Agder at de 
bruker slike medikamenter ukentlig eller flere ganger 
i uka. I 2016 var tallene henholdsvis 23 prosent og 
11 prosent.

Kart 7.3 viser hvordan andelen som har brukt 
reseptfrie medikamenter minst ukentlig varierer 
mellom kommunene i Agder. 
 

) Kart 7.3 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole 
(8.trinn –Vg3) bosatt i den aktuelle kommunen i Agder som har 
brukt reseptfrie medikamenter ukentlig eller flere ganger i uka

Kilde: Ung i Agder 2016. 
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7.3	Skader	og	ulykker	

Skader
Figur 7.21 viser at Aust-Agder i perioden 2012 til 
2017 har hatt en noe større andel personskader 14 
en landet som helhet. Siden 2016 ligger andelen i 
Agder samlet sett omtrent på landsgjennomsnittet. 
Tendensen er den samme, for aldersgruppen 0 -14 
år, men de siste årene har Vest- Agder hatt en økning 
i andelen unge med person-skader sammenlignet 
med landet som helhet (figur 7.22). 

I følge foreløpige tall fra fylkeshelseundersøkelsen 
i Agder 2019 (figur 7.23) har om lag 18 prosent av 
befolkningen i Agder blitt utsatt for en eller flere 
skader det siste året. Dette er noe lavere andel enn 
i tilsvarende undersøkelse i 2015 hvor 22 prosent 
svarte det samme. Andelen er høyere blant menn 
enn blant kvinner.  
  
Drukningsulykker
Statistikk fra Redningsselskapet 15 viser at det var 
102 drukningsulykker i Norge i 2018, som er en 
opp-gang fra 2017. Over en 20 års periode har 
Vest-Agder årlig hatt et høyere antall forulykkede enn 
Aust-Agder. I 2018 var det henholdsvis en og syv 
drukningsulykker i Aust-Agder og Vest-Agder.  
De fleste drukningsulykker kommer fra fall fra land 
og brygge, etterfulgt av bading og fall fra fritidsbåt.

14 Inkluderer hodeskader, hoftebrudd/lårbeinsbrudd og forgiftninger
15 Redningsselskapet 2019. Druknings statistikk.  
www.redningsselskapet.no/drukning/ 

Personskader	behandlet	i	spesialisthelsetjenesten,	alle	aldre

Personskader	behandlet	i	spesialisthelsetjenesten,	0-14	år		

: Figur 7.21 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år.

: Figur 7.22 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år.

Kilde: Norsk pasientregister (NPR)

Kilde: Norsk pasientregister (NPR)

Personskader	behandlet	i	primær-	og	spesialisthelsetjenesten

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

: Figur 7.23 Andel voksne over 18 år i Agder med personskader behandlet det siste året hos lege, tannlege, legevakt eller spesialisthelsetjenesten. 
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7.4	Sosialt	miljø	

Trivsel	og	trygghet
Tall fra Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 
viser at om lag 97 prosent av den voksne befolkning 
i Agder trives i stor eller noen grad i sitt nærmiljø. 
Kvinner trives noe bedre enn menn. 

I samme undersøkelse svarer 85 prosent at de 
opplever stor grad av trygghet i sitt nærmiljø. Dette er 
noe lavere tall enn i tilsvarende undersøkelse i 2015 
hvor 87 prosent svarte det samme på spørsmålet. 
Menn føler seg tryggere enn kvinner, og tryggheten 
er noe mindre i de store bykommunene.

I ung i Agder 2019 svarer 68 prosent av ungdommene 
fra 8.trinn til Vg3 at de er fornøyde med lokalmiljøet 
der de bor, et litt lavere tall enn i 2016 (71 prosent). Et 
stort flertall av ungdommene i Aller kommunene i Agder 
opplever at det er trygt å ferdes ute i nærområde om 
kvelden (kart 7.4). Andelen varierer fra 82 prosent i 
Lillesand til 98 prosent i Hægebostad.  

Kriminalitet
Statistikk fra Agder politidistrikt viser at det i 2018 
ble registrert 19.229 straffesaker i politidistriktet mot 
19792 i 2017, en nedgang på 2,8 prosent. Trenden 
har vært nedadgående i flere år. Generelt flytter 
kriminaliteten seg noe over på nett.   

Voldskriminaliteten totalt sett holder seg stabil, 
men voldssaker hvor ungdom er innblandet øker. 
Ungdomsvolden i sentrum av de store byene øker 
mest.  

) Kart 7.4 Andelen elever i ungdomsskole og videregående 
skole (8.trinn –Vg3) bosatt i den aktuelle kommunen som føler 
seg trygge når de er ute i nærområdet sitt om kvelden. (Regional 
rapport, Ung i Agder 2019)  

Kilde: Ung i Agder 2016
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Ensomhet
Å forebygge ensomhet i befolkningen har blitt 
framhevet som viktig i det regionale og lokale 
folkehelsearbeidet 16.  

I Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 ble skalaen 
The Three-Item Loneliness Scale 17 benyttet for 
kartlegging av ensomhet. Figur 7.24 viser at 14 
prosent av den voksne befolkning over 18 år i Agder 
var ensomme. Det var ingen forskjeller mellom 
regionene av betydning, bortsett fra Nye Lindesnes 
som hadde en lavere andel ensomme. Andelen er 
høyere blant kvinner (15 prosent) enn blant menn 
(13 prosent). 

Figur 7.25 viser at det også er mange ungdommer 
som oppgir at de er ensomme. Til sammen svarer 
25 prosent av ungdommene i Agder i 2019 at de 
har vært ganske mye eller veldig mye plaget av 
ensomhet den siste uken. Det er langt flere jenter 
enn gutter som rapporterer om dette, og andelen 
øker i løpet av ungdomstiden.

Vi ser også at det er langt flere som svarer at de er 
ensomme i 2019 enn i 2016, både blant gutter og 
jenter.

16 St.Meld.Nr.19. 2018 -2019. Folkehelsemeldinga – Gode liv i et 
trygt samfunn.

17 The Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). Tre spørsmål er sum-
mert til en indikator for ensomhet. Hvor ofte føler du at du savner 
noen å være sammen med? Hvor ofte føler du deg utenfor? Hvor 
ofte føler du deg isolert fra andre? For ensomhet må en minst ha 
svart ofte eller svært ofte på minst et av spørsmålene.  

: Figur 7.25 Andelen elever i ungdomsskole og videregående skole (8.trinn –Vg3) som har vært ganske 
mye eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uken. (Regional rapport, Ung i Agder 2019)    

: Figur 7.24 Andel voksne over 18 år i Agder som er ensomme målt etter score i The Three-Item Loneliness Scale.

Ensomhet	blandt	voksne	over	18	år	i	Agder

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Ensomhet	blant	unge	i	Agder

Kilder: Regional rapport:Ung i Agder 2019 
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Deltagelse	i	organisert	og	uorganisert	aktivitet	
En av tre i Agder deltar i organisert aktivitet18 
ukentlig eller oftere og 56 prosent av befolkningen 
deltar i uorganisert aktivitet19 ukentlig eller oftere 
(figur 7.26). Aktivitetsnivået har økt i hele Agder i 
begge kategorier sammenlignet med tilsvarende 
undersøkelse i 2015. Dette er omtrent som 
utviklingen i landet. Det er noe regionale forskjeller 
i uorganisert aktivitetsdeltagelse, mens den 
organiserte aktiviteten fordeler seg omtrent likt. 
Kvinner deltar oftere i uorganisert aktivitet enn 
menn. 

Andelen ungdomsskoleelever i Agder som er medlem 
av en organisasjon, klubb, lag eller forening er 
66 prosent i 2019. Andelen synker fra 69 prosent 
i 8. trinn til 62 prosent i 10 trinn 20. For elever i 
videregående skole synker andelen ytterligere til 
42 prosent i VG3. På alle klassetrinnene er det 
noen færre aktive i 2019 sammenlignet med 2016. 

Valgdeltakelse	
Figur 7.27 viser at Aust-Agder og Vest-Agder ligger 
omtrent likt med landsnivået for valgdeltakelse under 
stortings-valg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. 

18 Spørsmålsformulering i Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 
2019; Hvor ofte deltar du i organisert aktivitet/frivillig arbeid som 
for eksempel idrettslag, politiske lag, trossamfunn, kor eller andre 
lignende ting.

19 Spørsmålsformulering i Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 
2019; Hvor ofte deltar du i uorganisert aktivitet som for eksempel 
klubb, møter venner, trimturer med venner/kolleger eller andre.  

20 Korus Sør. (2019). Rapport: Ung i Agder 2019

Deltagelse	i	organisert	og	uorganisert	akitivitet

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

: Figur 7.26 Andel som deltar i organisert og uorganisert aktivitet.

: Figur 7.27 Valgdeltagelse etter gammel fylkesinndeling.  

Stortingsvalg,	fylkestingsvalg	og	kommunestyrevalg	

Kilde: SSB

Valgdeltakelse i prosent, etter region, tid og statistikkvariabel 

Deltar i organisert aktivitet ukentlig eller oftere Deltar i uorganisert aktivitet ukentlig eller oftere
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 2005 2009 2013 2017

7.5	Levevaner

Fysisk	aktivitet	
Nasjonale anbefalinger er at barn bør være fysisk 
aktive minst 60 minutter per dag, og 150 minutter per 
uke med moderat intensitet for voksne og eldre 21.

Resultatene fra Ung i Agder 2019 (figur 7.28) antyder 
imidlertid at flertallet av ungdommene i Agder ikke 
oppfyller denne anbefalingen. Litt over halvparten 
(56 prosent) oppgir at de er så fysisk at de blir 
andpusten 3-4 ganger i uka. Andelen synker i 
løpet av ungdomstiden. På alle klassetrinn er det 
flere gutter enn jenter som ofte er fysisk aktive, og 
forskjellene blir større for hvert trinn. 

Foreløpige tall fra fylkeshelseundersøkelsen i Agder 
2019 (figur 7.29) viser at om lag to tredjedeler av 
befolkningen i Agder er fysisk aktive 2-3 ganger 
per uke eller oftere. Det vil si at minst en tredjedel 
ikke oppfyller nasjonale anbefalinger for fysisk 
aktivitet. I alle distriktsregionene (Lister-regionen, 
Setesdalsregionen, Kristiansands-regionen uten 
Nye Kristiansand og Østre Agder uten Grimstad og 
Arendal) er andelen lavere enn gjennomsnittet for 
Agder. Andelen er høyere i de folkerike kommunene, 
og kvinner er mer fysisk aktive enn menn. 

21 Helsedirektoratet (2015). Folkehelsepolitisk rapport 2015;  
Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. IS-2776.  

Andel	i	Agder	som	er	fysisk	aktive	2-3	ganger	per	uke	eller	oftere,	begge	kjønn,	alle	aldre

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Andel	unge	i	Agder	som	er	fysisk	aktive	3-4	ganger	per	uke	eller	oftere,	begge	kjønn

Kilde: Regional rapport: Ung i Agder 2019

: Figur 7.29 Andel som er fysisk aktive 2-3 ganger per uke eller oftere, fordelt på geografi.

: Figur 7.28 Andelen elever i ungdomsskole og videregående skole (8.trinn - Vg3) 
som er fysisk aktive 3-4 ganger per uke eller oftere, gutter og jenter.
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Kosthold	
De aller fleste ungdommene i Agder spiser middag 
hver dag, og et flertall spiser frokost og lunsj22. I løpet 
av ungdomstiden endrer imidlertid måltidsvanene 
seg noe, særlig når det gjelder andelen som spiser 
frokost daglig. Mens 68 prosent av elevene på 
8.trinn spiser frokost hver dag, gjelder dette under 
halvparten (47 prosent) av elevene på Vg3.

Generelt sett er det færre jenter som svarer at de 
spiser ulike måltider hver dag enn gutter. Det er også 
noe færre ungdommer som svarer at de spiser de 
ulike måltider daglig i 2019 sammenlignet med 2016.  

Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått 
til ca. 10 gram per person per dag, dobbelt så høyt 
som anbefalt 23.Tallet er noe lavere for kvinner 
enn menn. Det kan antas at Agder ligger likt som 
landsgjennomsnittet. Figur 7.30 viser at innbyggere 
i 2015 fra gamle Lindesnesregionen rapporter 
høyest inntak av brus med over fire ganger i uken. 
Mandal rapporterer høyest inntak av frukt, bær og 
grønnsaker. 

Forbruk,	andel	på	ulike	svaralternativer	etter	fylke,	region,	folkerike	kommune	i	Agder.	 
Begge	kjønn	og	alle	aldre

Kilde: FHUS 2015

: Figur 7.30 Forbruk av brus, frukt og bær, og grønnsaker 
i Agder i den voksne befolkning i 2015
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Tobakksbruk
I Norge det i de siste årene vært en sterk nedgang 
i både andelen daglig og «av og til røykere». I 
følge SSB 24 var det i perioden 2014 - 2018 et årlig 
gjennomsnitt på 11 prosent dagligrøykere og 8 
prosent «av og til røykere» i aldersgruppen 16 -74 år. 
Tilsvarende tall for Aust-Agder var 14 og 8 prosent, 
og Vest-Agder 10 og 9 prosent.
 
Regionale (foreløpige) tall fra fylkeshelse-
undersøkelsen i Agder 2019 (figur 7.31) viser at 
det for voksne over 18 år i Agder er 9 prosent 
dagligrøykere og 6 prosent «av og til røykere». 
Andelen dagligrøykere har sunket i hele Agder, mens 
andelen «av og til røykere» har holdt seg stabilt eller 
økt noe sammenlignet med tilsvarende undersøkelse 
i 2015. Østre Agder uten Grimstad og Arendal har en 
høyere andel dagligrøykere enn de andre regionene. 

Figur 7.32 viser at det er en klar utdanningsgradient; 
jo høyere utdanning, jo lavere røykeandel. Blant 
de med grunnskole eller videregående skole som 
høyeste utdanning er det flere kvinner enn menn 
som røykte daglig i Agder. For de med høyskole/
universitet mindre enn 4 år er det tilsvarende 
omvendt. 

24 Statistisk sentralbyrås Reise- og ferieundersøkelse
25 Statistisk sentralbyrås Reise- og ferieundersøkelse

Andel	dagligrøykere	og	"av	og	til"	røykere,	voksne	over	18	år	

Kilde: : Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

: Figur 7.31 Andelen dagligrøykere og «av og til røykere» blant voksne over 18 år i Agder

Andelen	dagligrøykende	i	Agder,	etter	kjønn	og	utdanning

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

) Figur 7.32 Andelen dagligrøykene i Agder, etter kjønn og 
utdanning; Grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet 
mindre enn 4 år og høyskole/universitet 4 år eller mer. 
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25 Statistisk sentralbyrås Reise- og ferieundersøkelse
26 Ungdata nasjonale resultater 2019. Novarapport 2019. 
Oslo: NOVA, OsloMet)

Andel	dagligsnusere	og	"av	og	til"	snusere,	voksne	over	18	år

Kilde: : Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.
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I følge SSB 25 var det i perioden 2014 - 2018 et årlig 
gjennomsnitt på 10 prosent dagligsnusere og 4 
prosent «av og til snusere» i aldersgruppen 16 -74 år. 
Tilsvarende tall for Aust-Agder var 7 og 3 prosent, og 
Vest-Agder 8 og 4 prosent. En høyere andel menn enn 
kvinner snuser. En høyere andel menn enn kvinner 
snuser.

Foreløpige tall fra fylkeshelseundersøkelsen i Agder 
2019 (figur 7.33) viser at omtrent 11 prosent bruker 
snus daglig, og omtrent 3 prosent av og til i Agder i 
2019. Andelen har økt betydelig fra 2015 da tilsvarende 
tall var 6 prosent og 2 prosent. 

Siden slutten av 1990-tallet har det vært en stor 
nedgang i andelen ungdommer som røyker, ikke bare 
i Agder, men i landet som helhet. Samtidig har det 
vært en stor økning i bruk av snus, særlig blant gutter. 
Økningen i snusing oppveier likevel ikke tilbakegangen i 
røyking, og bruken av tobakk har samlet gått tilbake 26. 

De aller fleste ungdommer i Agder har prøvd verken 
røyk eller snus. På ungdomskolen gjelder dette 9 av 
10 ungdommer, mens 7 av 10 elever på videregående 
svarer det samme. Sammenlignes Ung i Agder 
undersøkelsene i 2016 og 2019 er det kun små 
endringer (figur 7.34). Andelen som røyker daglig er 
veldig lavt og har holdt seg stabilt fra 2016 til 2019. 
Andelen som snuser har gått litt opp på ungdomskolen, 
og litt ned i videregående skole.

) Figur 7.34 Andelen elever i ungdomsskole og videregående 
skole (8.trinn –Vg1) som røyker og andel som snuser daglig. 
(Regional rapport, Ung i Agder 2019)
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: Figur 7.33 Andel dagligsnusere og «av og til snusere», voksne over 18 år i Agder i 2019.
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Alkoholbruk	
Foreløpige tall fra fylkeshelseundersøkelsen i Agder 
2019 viser at andelen i befolkningen som drikker 
alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere har økt noe 
sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2015. 
Samtidig har andelen som drikker alkohol sjeldent 
eller aldri blitt mindre.  

Figur 7.35 viser at det drikkes alkohol oftere i 
Kristiansand, Arendal og Grimstad, mens det drikkes 
sjeldnere i Setesdalsregionen og Lister-regionen. 
Samtidig viser figur 7.36 at det i Setesdalsregionen 
og Lister-regionen konsumeres mer når det først 
drikkes. Dette peker i retning av at det er et noe 
mer kontinentalt drikkemønster med relativt hyppig 
alkoholbruk, men få alkoholenheter 27 per gang i de 
største byene. og et mer tradisjonelt drikkemønster 
med sjeldnere alkoholbruk, men med flere 
alkoholenheter per gang i distriktsregionene.  

I tråd med nasjonale trender øker antallet som oppgir 
at de drikker jevnlig i Agder med økende alder, og 
særlig i overgangen fra ungdomsskole til videre-
gående skole. Mens 75 prosent av ungdommene i 8. 
trinn aldri har smakt alkohol, gjelder det samme for 
37 prosent på Vg1 og 12 prosent på Vg3 28. 

Ung i Agder 2019 viser at andelen ungdom bosatt 
i de ulike kommunene i Agder som drikker alkohol 
månedlig eller oftere varierer. Fra 3 prosent i Iveland 
til 29 prosent i Valle. Det er litt færre i Agder enn 
nasjonalt som drikker alkohol månedlig eller oftere.

27 En alkoholenhet tilsvarer en liten flaske øl, et glass vin eller en drink.
28 Korus Sør (2019). Regional rapport, Ung i Agder 2019.

Andel	18	år	og	eldre	i	Agder	som	drikker	normalt	5	alkoholenheter	eller	mer	hver	gang	de	drikker	alkohol

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Alkoholbruk	i	Agder	18	år	og	eldre	

Kilde: Foreløpige tall, Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

: Figur 7.36 Andel som drikker normalt 5 alkoholenheter eller mer hver gang de drikker, fordelt på geografi.

: Figur 7.35 Alkoholbruk i Agder, personer fra 18 år, hyppighet 

Se
tes

da
lsr

e-
gio

ne
n

Lis
ter

-re
gio

ne
n

Kr
.sa

nd
sre

g. 
ute

n 

Nye
 K

r.s
an

d

Østr
e A

. u
ten

 

Grim
sta

d/A
ren

da
l

Nye
 Li

nd
es

ne
s

Ag
de

r

Grim
sta

d

Ar
en

da
l

Nye
 

Kr
ist

ian
sa

nd

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

50 50
46 45 44 42 42

40
38

12

24 25 25
27 29 29 29 30 31

17 18
18

18
21 22 23 23

Drikker alkohol mindre enn 1 gang pr måned eller aldri Drikker alkohol mer enn 2-3 ganger i uken eller oftere

Grim
sta

d
Nye

 K
ris

tia
ns

an
d

Ar
en

da
l

Ag
de

r

Østr
e A

. u
ten

 

Grim
sta

d/A
re

nd
al

Kr
.sa

nd
sre

g. 
ute

n 

Nye
 K

r.s
an

d
Nye

 Li
nd

es
ne

s

Se
tes

da
lsr

eg
ion

en

Lis
ter

-re
gio

ne
n

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

530



140

29 Ungdata nasjonale resultater 2019. Novarapport 2019. 
Oslo: NOVA, OsloMet)
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Bruk	av	cannabis	og	andre	narkotiske	stoffer	
I de nasjonale Ungdata-tallene finner vi en utvikling hvor 
vi så en økning i bruken av hasj eller marihuana blant 
tenåringer på 1990-tallet, og så en markert nedgang 
fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. 
Fra 2010 og fram til 2016 har bruken holdt seg stabilt 
lavt, men de to siste årene har det vært en liten økning i 
andelen som har prøvd cannabis. 29 

I Ung i Agder 2019 svarer 3 prosent av elever 
på ungdomsskole og 13 prosent av elever på 
videregående at de har brukt cannabis, hasj og 
marihuana minst en gang det siste året. 

Figur 7.37 viser at omtrent dobbelt så mange gutter som 
jenter har prøvd cannabis det siste året, og at dette er 
vanligere jo eldre en er. Mens 2 prosent av guttene og 
1 prosent av jentene på 8.trinn har prøvd cannabis 
minst en gang det siste året, har 22 prosent av guttene 
og 13 prosent av jentene på Vg3 gjort det samme. 

Figur 7.38 viser også at det er tegn på endring i 
cannabiskulturen blant ungdom. Siden 2016 har 
cannabisbruken økt på nesten alle klassetrinn der en 
har sammenlignbare tall.
  
I Agder er det noe lavere andel i de gruppene med 
høyest sosioøkonomisk status (SØS) som har prøvd 
hasj, marihuana eller cannabis det siste året. Dette 
skiller seg litt fra de nasjonale Ungdata-tallene, 
hvor det viser seg at det er ungdom i gruppen merd 
høy SØS som i størst grad bruker cannabis på 
videregående skole. 

Andel	unge	i	Agder	som	har	prøvd	hasj/marihuana/cannabis	siste	året	fordel	på	SØS

Kilde: Regional rapport: Ung i Agder 2019

Andel	unge	i	Agder	som	har	prøvd	hasj/marihuana/cannabis	siste	året		

Kilde: Regional rapport: Ung i Agder 2019

) Figur 7.38 Andel unge i Agder som hat prøvd hasj/marihuana/cannabis minst 
en gang det siste året. Fordelt på skolenivå og sosioøkonomisk bakgrunn. 
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 Arkivreferanse: 2020/4742-2 
 Arkivkode: L12 
 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 67/2020 

   

 

Opphevelse av del av kommunedelplan for E39 Lyngdal Øst - Vatlandstunellen PlanID 
201410 - gjelder del av KDP som dekkes av områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst 
PlanID 201805 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15 oppheves del av kommunedelplan (KDP) for 
E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunellen PlanID 201410. Vedtaket omfatter kun den strekningen av KDP som 
dekkes av områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal-Lyngdal Øst) PlanID 201805. 
 
Bakgrunn for saken: 
Områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst) PlanID 201805 ble vedtatt 
av Lyngdal formannskap på delegasjon fra Lyngdal kommunestyre 26.03.2020. Denne 
områdereguleringsplanen avløser kommunedelplanen vedtatt 20.10.2016 på samme strekningen. I 
Lyngdal sammenfaller planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen i stor grad. 
Det er kun mindre avvik i øst mot Lyngdals grense, hvor korridoren i områdereguleringsplanen svinger 
noe mer mot øst enn korridoren i KDP.  
I forbindelse met at områdereguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn, ble det også gjort et 
vedtak om at en opphevelse av KDP skulle legges ut til offentlig ettersyn, og offentlig ettersyn av 
opphevelsen ble senere annonsert, jf. annonse i teksten under. Ved endelig vedtak av 
områdereguleringsplanen ble det likevel ikke lagt inn i vedtaket at KDP skulle oppheves. Derfor lages det 
nå en egen sak på dette. 
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Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 10.04.2019:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges «områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del 
av Mandal - Lyngdal Øst) PlanID 201805», ut til offentlig ettersyn.  
Samtidig med offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen, legges forslag til oppheving av del av 
vedtatt kommunedelplan for ny E39 Fardal – Vatlandstunellen PlanId 201410, som erstattes av 
områdereguleringsplanen, ut til offentlig ettersyn. 
 
Annonse -offentlig ettersyn: 
 

 
Det har ikke kommet egne høringsinnspill til opphevelse av kommunedelplanen, men det har kommet 
flere høringsinnspill til områdereguleringsplanen hvor noen høringsinstanser har pekt på korridorvalg og 
betydningen av godt nok kunnskapsgrunnlag for å endre trase. Likevel kan det ikke leses noe klart 
standpunkt ang. opphevelse av KDP ut fra høringsinnspillene.  
 
I forbindelse med behandling av områdereguleringsplanen ble det laget en sammenligningsrapport hvor 
KDP traseen ble sammenlignet med valgt trase i områdereguleringsplanen. Denne viste klare fordeler 
med ny trase som nå er vedtatt. Sammenligningen er mest relevant for Lindesnes kommune.  
 
Det bør nevnes at det nylig er kommet en klage på endelig vedtak for områdereguleringsplanen fra 
Naturvernforbundet. Her er Naturvernforbundet tydeligere på følgende: «Ny E39 slik begge kommunen 
nå har vedtak om, kan ikke forsvares utfra et helhetlig samfunnsperspektiv fordi denne løsningen vil 
påføre uopprettelig, omfattende skade på og tap av verdifull natur- og kulturlandskap. Om derfor Lyngdal 
og Lindesnes kommuner står ved denne veiløsningen, vil det åpenbart være i strid med den sterke 
oppfordringen FNs ekspertpanel – klimapanelet og naturpanelet ber oss om; å bedre verdens 
naturtilstand.» 
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Klagen kommer til behandling i egen sak til høsten. 
 
 
Utsnitt av Kommunedelplan for E39 Fardal i Lindesnes til Vatlandstunellen i Lyngdal (grått felt): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdereguleringsplan E39 Lyngdal øst (del 1): 
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Områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst (del 2): 

 
 
Vurdering: 
Ved å vedta områdereguleringsplanen har en tatt et korridorvalg, på bakgrunn av et omfattende 
kunnskapsgrunnlag. Kommunedelplanens korridor der hvor den avviker fra områdereguleringsplanen, er 
dermed i praksis forkastet. 
For Lyngdal kommune er planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen så 
sammenfallende at det har lite betydning om kommunedelplanen blir opphevet eller ikke. Det er 
imidlertid et område mot sør-øst mot Lyngdals grense hvor korridorene skiller lag grunnet endret retning 
for trase gjennom Lindesnes. 
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Det kan være greit å få «ryddet bort» de restarealene som måtte ligge igjen fra kommunedelplanen, og 
som beslaglegger arealer til veiformål unødig. Kommunedirektøren anbefaler derfor en opphevelse av 
kommunedelplanen på strekningen som sammenfaller med områdereguleringsplanen. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret anbefales å oppheve kommunedelplan for E39 på strekningen hvor denne sammenfaller 
med områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst). 
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 Arkivreferanse: 2020/15-15 
 Arkivkode: 201904/5/4/5/6/6/4/L13 
 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 68/2020 

   

 

Fastsetting av planprogram for Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, 
Revøy plan ID 201904 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes fremlagte planprogram angående 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy» plan ID 201904 med følgende justeringer: 

1. Kapitel 3 avsnitt «Rikspolitiske retningslinjer» suppleres med «Statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» vedtatt 28.09.18 

2. I tabell kapitel 6 over tema som skal utredes spesielt tilføyes klima/klimagassutslipp, 
overvannshåndtering samt at Konsekvensutredningen som skal utføres omfatter en gjennomgang 
av hva som allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området 

 
 
Vedlagte planprogram er oppdatert iht. innstilling. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er vurdert at Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy plan ID 201904 
faller inn under kriteriene for planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram jfr. § 6 bokstav 
b vedlegg I pkt. 25. Et planprogram er et forarbeid til den kommende planen og beskriver alle viktige 
forhold til kommende planprosess. Det er kommunen som planmyndighet som skal behandle og fastsette 
planprogrammet. Planprogrammet fastsettes før planprosessen går videre etter meldingsfasen. Arbeidet 
med detaljene i selve planen kommer etter at planprogrammet er vedtatt.  
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I samsvar med krav i Plan- og bygningsloven (2009) § 4-1 utarbeidet forslagsstiller et planprogram som 
ble behandlet av utvalg for miljø, plan og drift i møte 21.01.20 sak 7/2020, hvor følgende vedtak ble 
fattet:  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 og § 4-1 vedtar utvalget at forslag til planprogram for 
«Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy» plan ID 201904 kan legges ut til offentlig 
ettersyn med minimum seks ukers høringsfrist.  
Det tilføyes i pkt. 9 vedrørende medvirkning at eventuelle hytteforeninger, velforeninger og grendeutvalg 
på Revøy også anses som part som skal varsles.  
 
Forslag til planprogram ble av regulant lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart av 
planarbeidet. Planprogrammet ble også lagt ut på kommunens hjemmeside med frist til å 
komme med merknader innen 31.03.20. 
 
Det kom inn flere merknader, men kun 3 av uttalelsene hadde merknader til planprogrammet 

Agder Fylkeskommune, brev 12.03.20 
Fylkeskommunen mener at en ikke bør gå videre med et planarbeid som skissert i oppstartsmeldingen. 
Dersom en likevel velger å gå videre med planarbeidet er det viktig at landskapsvirkning og konsekvenser 
for friluftsinteressene vurderes nøye. Konsekvensutredningen bør omfatte en gjennomgang av hva som 
allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området. 
 
Fylkesmannen brev 04.03.20 
Fylkesmannen mener primært at en ikke bør gå videre med dette planarbeidet. Dersom en likevel går 
videre med planarbeidet, er det viktig med en grundig konsekvensutredning av alle relevante tema 
Det er allerede en del områder på Revøy som er utbygd eller avsatt til utbygging. Resterende LNF-
områder/friluftsområder bør beholdes som tilgjengelige natur- og friluftsområder for allmennheten.  

Ift planprogrammet uttaler Fylkesmannen at alle tema som er satt opp i tabellen over aktuelle tema, må 
utredes. I tillegg mener de at klima er et tema som må tas med i KU. Da med tanke på hvilke virkninger en 
utbygging har på klimagassutslipp og mulighet for å begrense dette med for eksempel klimavennlige 
materialer og eventuelt andre krav. Klimatilpasning er også viktig, men kan være en del av ROS-analysen. 

 
NVE, brev datert 17.03.20 
Planlegging etter PBL skal bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere risiko og sårbarhet som følge 
av klimaendringer.  NVE viser til planprogrammet kap. 3 om overordnede rammer og premisser - 
rikspolitiske retningslinjer og forutsetter at den Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning legges til grunn for planarbeidet.   
Videre bemerkes det at planområdet består i hovedsak av skog og skrinn fastmark. Fortetting og utvidelse 
av områder for fritidsbebyggelse bidrar til økt andel med harde flater og kan endre overflateavrenning i et 
område. Samtidig kan klimaendringer bidra til hyppigere episoder med ekstremnedbør. Det er derfor 
viktig i en tidlig planfase å ha en bevissthet rundt hvilke arealer som er egnet til infiltrasjon og fordrøyning 
av vann, hvilke arealer som kan bidra til sikker bortledning av overvann på overflaten og hvilke arealer 
som er best egnet å bygge på. 
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Vurdering: 
Et planprogram skal være en plan for planprosessen og angi utredningstema. Det er fra offentlige 
myndigheter kommet innspill på at planprogrammet bør suppleres med ett par punkter/tema. Iht. 
innkomne merknader anbefales følgende tilføyinger i planprogrammet: 

 Kapitel 3 avsnitt «Rikspolitiske retningslinjer» suppleres med «Statlige planretningslinjen for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» vedtatt 28.09.18 

 I tabell kapitel 6 over tema som skal utredes spesielt tilføyes klima/klimagassutslipp, 
overvannshåndtering samt at Konsekvensutredningen som skal utføres omfatter en gjennomgang 
av hva som allerede finnes av tilgjengelige (regulerte) tomter i området 

 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at framlagte planprogram med foreslåtte justeringer fastsettes. 
 
 
Vedlegg: 

1 Planprogram revidert iht innstilling 
2 Gjenpart: NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Øyna Revøy 
3 Gjenpart: Vedr. 20-08432-3 - Lyngdal kommune - Detaljregulering for deler av gnr. 5 og 6 Revøy - 

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram 
4 Gjenpart: Innspill til planprogram og oppstart av planarbeid - Øvre Øyna på Revøy - del av 5/4 og 

5/6 - PlanID 201904 - Lyngdal kommune 
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1 Bakgrunn for planarbeidet 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen har, på oppdrag fra grunneiere Tor Jervid Gabrielsen, 
Aud Jorunn Ådneberglig, Gerg Sylvia Glad og Paul Inge Vold, blitt forespurt å utrede muligheten for 
utvikling av fritidsboligtomter på deres eiendommer. Det har blitt foretatt et oppstartsmøte med 
administrasjonen i Lyngdal kommune, hvorav det på bakgrunn av overordnet planstatus ble stilt krav 
om konsekvensutredning. Dette planprogrammet er en sammenstilling av momenter man på dette 
stadiet mener bør utredes ved en senere konsekvensutredning og planprosess. 
 
 

2 Hovedmålsetninger – utviklingsønske 
Hovedmålsetningen med ønsket reguleringsprosess er å se på mulighetene for etablering av nye 
fritidsboliger i et område som tidligere er regulert til friluftsformål på Revøy i Lyngdal kommune. 
Grove anslag på et tidlig stadium antyder en utnyttelse i størrelsesorden 10 frittliggende fritidsboliger 
med tomtestørrelser fra 500 – 700 m2. Det vil innenfor området være avsatte områder til nødvendig 
areal for infrastruktur, samt tas høyde for videre ferdsel til friluftsområder utenfor planområdet. 
 

3 Overordnede rammer og premisser 
Naturmangfoldloven 
Det er ifølge naturbase.no ingen registrerte forekomster av truede, rødlistede eller sortelistede arter 
innenfor foreslått planområde. 

Kulturminneloven 
Riksantikvarens database over kartlagte kulturminner,” Askeladden”, inneholder en oversikt over 
automatisk fredede kulturminner. Det foreligger ikke registreringer av kulturminner innenfor 
foreslått planområde. 

Regionale planer og lokale planer 
Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 
Revøy Ytre og Midtre/Småbåthavn Korshamn - endring - reguleringsplan 

Rikspolitiske retningslinjer  
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 
Barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og tilmatilpassning (2018) 

Arealressurser 
Skog - høg, middels bonitet 
Uproduktiv skog 
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Figure 1 Foreslått planavgrensing markert med stiplet strek. Kilde: KSO

4 Planområdet 
Planområdet er lokalisert øst for Øvre Øyna, på Revøy i Lyngdal kommune. Planområdet er ca. 16 
km syd for Lyngdal sentrum, med adkomst fra FV4078/FV4080, tidligere FV410/FV552. Videre er 
retning syd fra Lyngdal sentrum Videre adkomst er over kommunale og private veier Broneskogen, 
Årdalskilen og Øvre Øyna. 
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Figure 2 Foreslått planområde sammenstilt med gjeldene planer. Kilde KSO/Flekkefjord kommune

5 Gjeldene arealplaner i området  
Illustrasjon under viser sammenstilling av foreslått planområde med gjeldende reguleringsplaner i 
området. Foreslått planområde er markert med sort stiplet linje, og ligger med hovedvekt innenfor 
reguleringsplan «Revøy Ytre og Midtre/Småbåthavn Korshamn - endring – reguleringsplan» planID 
199606, mens noe av planområdet omfatter «Revøy – del av gnr. 5, bnr. 4 og 6 – innenfor regulert 
RB2 – Endring PD» planID 200101 og «Revøy – A1 og A2 m/småbåthavn mv. Langvågen – hytter - 
Endring» planID 200002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Problemstillinger og hovedspørsmål ved utvikling av området 
Det vil i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget være nødvendig å vurdere i hvilken grad de 
enkelte temaer må utredes. Det vil i enkelte utredninger være behov for å engasjere eksterne 
konsulenter Det er allerede på et tidlig stadium blitt tydeliggjort, på bakgrunn av oppstartsmøte og 
tilgjengelige data, at enkelte temaer må utredes/vurderes spesielt. Andre viktige temaer som i 
planprosessen må vurderes er listet opp i tabell: 
 
Tema Kjente momenter 
Barn og unges interesser Lekeplass, friområder 
By- og stedsutvikling  
Byggeskikk og estetikk Utnyttelse, eksisterende byggestiler 
Gjeldene planer Gjeldene planstatus 
Konsekvensutredning, naturmangfold, 
landskapsvirkninger, ROS-analyse, virkninger av 
planforslaget 

 

Universell utforming/tilgjengelighet, folkehelse,  
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friluftsliv og sosial infrastruktur 
Landskap, 3D modell/landskapsillustrasjon  
Lokalklima  
Trafikkforhold, tekninsk infrastruktur Renovasjon 
Verneverdier/kulturminnevern Ingen registrerte 
Klima/klimagassutslipp  
Overvannshåndtering  
Gjennomgang av hva som allerede finnes av 
tilgengelige (regulerte) tomter i området. 

 

 
Allerede kjente momenter for utredning: 
 

 Naturtypekartlegging 
Som følge av at området ikke er avsatt til bebyggelse i overordnet plan, og at vurderinger av 
områdets naturtyper/biologisk mangfold ikke er gjennomført tidligere, vurderes en slik 
kartlegging å være nødvendig i forbindelse med konsekvensutredning av området. En slik 
kartlegging vil kunne belyse dagens tilstand og eventuelle avgrensninger/avbøtende tiltak. 
 

 Omregulering av LNF til byggeformål 
Områdets nåværende verdi som frilufts-/grøntområde må vurderes opp mot fremtidig 
situasjon ved en tenkt utbygging av området, eventuelle avbøtende tiltak må vurderes opp 
mot tenkt utnyttelse. 
 

 Landskapsvirkninger 
De tiltak planforslaget foreslår å åpne for må vurderes i et større landskapsbilde, og det må 
gjøres en vurdering av områdets verdi i en landskapssammenheng både i et før- og etter 
scenario. 

 
Planområdets beliggenhet på en naturlig hylle i terrenget på vestsiden av Lafjorden tilsier at fremtidig 
bebyggelses inntreden i landskapet må belyses og vurderes. Det er videre fra Lyngdal kommune 
påpekt viktigheten av 3D-modeller og landskapsillustrasjoner som må innarbeides i planforslaget, 
samt at bratte tomter får en særskilt vurdering. 
 
 

7 Alternative areal- og utviklingsløsninger 
Områdets topografi vil begrense lokaliseringen av boligbebyggelse, men plassering internt i området 
vil vurderes på bakgrunn av hvilke forhold som må hensyntas i det aktuelle området i planprosessen. 

Området vil bli vurdert i forhold til 0-alternativet, dagens situasjon. 
 

8 Databehov og utredningsmetodikk 
 
Databehov: 

Det vil i forbindelse med planarbeidet oppstå behov for registreringer og vurderinger for å kunne ta 
stilling til avgjørende spørsmål som beskrevet i pkt. 7 ”Problemstillinger og hovedspørsmål ved 
utvikling av området”. Nye registreringer må være beslutningsrelevante og detaljeringsnivået må 
samsvare med nivået på planarbeidet. 
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Metodikk for utarbeidelse av kombinert planbeskrivelse og konsekvensutredning: 

Etter gjennomførte konsekvensutredninger gjennomgås de ulike temaene systematisk og tas høyde 
for sett opp mot ønsket arealutnyttelse. Dagens situasjon og et ønske om fremtidig utnyttelse av 
arealet ligger til grunn for vurderingene. Illustrasjon av ønsket fremtidig situasjon utarbeides. 

Følgende fremgangsmåte for de ulike temaene vurderes: 
 Kjente forhold beskrives 
 Nødvendige kartlegginger utføres og beskrives 
 Ut fra kjente og nye data beskrives 0-alternativet, dagens situasjon. Temakart utarbeides. 

Bilder og evt. andre illustrasjoner fremskaffes / utarbeides. 
 Virkning av prosjektet beskrives og nødvendige tilpasninger foreslås. Det vurderes konkret 

hvilke følger vurderingene får for plankart og bestemmelser. 
 

9 Gjennomføring 
Arkitektfirmaet Kristiansen & Selmer-Olsen AS utfører planarbeidet på vegne av et 
grunneiersamarbeid i planområdet. Kontaktpunkt mot kommunen vil være representanter for 
administrasjonens planavdeling. Arkitektfirmaet vil benytte sin tverrfaglige kompetanse til å foreslå en 
gunstig utnyttelse basert på utredede momenter i konsekvensanalysen og landskapsbildet for øvrig. 

Medvirkning: 
De berørte og offentlige instanser vil i forbindelse med oppstartsvarsel og offentlig ettersyn få 
mulighet til å komme med innspill. Behov for ytterligere informasjon vil vurderes fortløpende i 
planprosessen. 

Parter som skal varsles: 
Grunneiere 
Naboer 
Agder Energi Nett AS 
Forum for natur og friluftsliv 
Fylkesmannen i Vest-Agder 
Landbrukskontoret 
NVE region sør 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Idrettsrådet 
Talsmann for barn og unge 
Renovasjonsselskapet 
Statens vegvesen 
Utvalg for miljø, plan og teknisk 
Vest-Agder fylkeskommune 
Hytteforeninger/velforening og 
grendeutvalg 

Fremdriftsplan: 

Januar/februar 2020: Politisk behandling av planprogram 

Februar/mars 2020: Melding om oppstart med planprogram til offentlig ettersyn 

September 2020: Planforslag levert til kommunen for 1. gangs behandling 

Oktober/November 2020: Behandling i utvalg 
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November/Desember 2020: Offentlig ettersyn 

Februar 2021: 2. gangs behandling i utvalg 

Mars 2021: Endelig behandling i kommunestyret 

Det legges ikke opp til ekstraordinære informasjonsmøter utover avklaringer som gjøres av 
grunneiere seg imellom. I hovedsak henvises det til oppstartsmelding/planprogram og offentlig 
ettersyn av planforslag. Skulle det melde seg behov for informasjon/bistand utover dette, ber vi 
involverte parter melde fra om dette. 
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NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Øyna 

Revøy - Lyngdal kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 11.02.2020.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

NVEs innspill til varsel om oppstart for Øyna Revøy 

Klimaendringer i arealplanlegging 

I Statlige planretningslinjre for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vedtatt 28.9.2018, blir 

det vist hvordan planlegging etter pbl. skal bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer. Vi forutsetter at denne planretningslinjen legges til grunn for 

planarbeidet og viser til planprogrammet kap. 3 om Overordnede rammer og premisser - rikspolitiske 

retningslinjer.  

Planområdet på Øyna Revøy består i hovedsak av skog og skrinn fastmark. Fortetting og utvidelse av 

områder for fritidsbebyggelse bidrar til økt andel med harde flater og kan endre overflateavrenning i et 

område. Samtidig kan klimaendringer bidra til hyppigere episoder med ekstremnedbør. Det er derfor 

viktig i en tidlig planfase å ha en bevissthet rundt hvilke arealer som er egnet til infiltrasjon og 

fordrøyning av vann, hvilke arealer som kan bidra til sikker bortledning av overvann på overflaten og 

hvilke arealer som er best egnet å bygge på.  

NVE har ellers ingen konkrete innspill til varselet. Hvis dere ønsker faglig bistand til konkrete 

problemstillinger, så er det bare å ta kontakt med oss. 
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NVEs generelle innspill til varsel om planoppstart 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
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NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Marilyn Marskar 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I AGDER 

Lyngdal kommune 
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Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS 
Strandgaten 32 
4400 FLEKKEFJORD 
 
 
Maren Holte 
 

 
   
 

Dato: 12.03.2020 

Vår ref: 20/08432-3 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Diderik Cappelen 

 

  

 

Lyngdal kommune - Detaljregulering for deler av gnr. 5 og 6  Revøy - Varsel om oppstart 
av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram  
 
Det vises til ekspedisjon av 11.02.2020 der det meldes om oppstart av detaljregulering med 
tilhørende konsekvensutredning i ovennevnte område.  
 
Hensikten med planarbeidet er innregulering av ca. 10 nye fritidsboliger. Området er i dag 
regulert til friluftsområde.  
 
Det har over tid vært et betydelig utbyggingspress på deler av Revøy. Etter fylkeskommunens 
mening bør generelt de områdene som i dag er avsatt til grøntområder ikke omdisponeres til 
utbygging. Det aktuelle grøntområdet er dessuten del av et større sammenhengende 
friluftsområde samtidig som deler av området er til dels svært brattlendt og eksponert.  
 
Vi mener etter dette at en ikke bør gå videre med et planarbeid som skissert i 
oppstartsmeldingen. 
 
Dersom en likevel velger å gå videre med planarbeidet er det viktig at følgende hensyn vurderes 
særlig nøye: 
 

• Landskapsvirkning – herunder fjernvirkning av eventuell ny bebyggelse 

• Konsekvenser for friluftsinteressene. Eksisterende stier må kartlegges 
 
Konsekvensutredningen bør omfatte en gjennomgang av hva som allerede finnes av 
tilgjengelige (regulerte) tomter i området.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det må foretas en befaring for å avklare forholdet til evt. kulturminner i planområdet. Vi ber om at 
det tas kontakt med arkeolog Ghattas Sayej tlf. 47055907, epost: Ghattas.J.Sayej@agderfk.no  
for å avtale felles befaring og drøfte praktiske forhold knyttet til evt. kulturminneregistreringer, 
herunder omfang, gjennomføringstidspunkt, varsling overfor grunneiere m.m. Dersom det viser 
seg at det er behov for ytterligere arkeologiske registreringer, jfr. Lov om kulturminner § 9, vil 
tiltakshaver bli varslet skriftlig og få oversendt budsjett for registreringsarbeidet. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Ingvild Skjong 
leder planavdelingen       Diderik Cappelen 
     rådgiver 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AGDER 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  04.03.2020  2020/1538 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  12.02.2020  2922/MH 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jørgen Sæbø, 38 17 61 92 
  
 
 
  

KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS 
Att. Maren Holte 
Strandgaten 32 
4400 FLEKKEFJORD 
 
 

  

Innspill til planprogram og oppstart av planarbeid - Øvre Øyna på Revøy - 
del av 5/4 og 5/6 - PlanID 201904 - Lyngdal kommune 

Vi viser til oversendelse fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS 11.2.2020.  
 
Bakgrunn: 
Det er lagt ut planprogram på høring og varslet oppstart av planarbeid med konsekvensutredning 
(KU) på Øvre Øydna på Revøy, altså øst på Øya. 
 
Det aktuelle området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Det er en eldre reguleringsplan 
for store deler av Revøy. Det har vært en del endringer i denne. Det varsla planområdet er regulert 
til friluftsområde.  
 
Planprogrammet sier noe om bakgrunnen for, og hensikten med planarbeidet. Det ønskes å legge 
til rette for omkring 10 frittliggende fritidsboliger. Videre er rammer og premisser for planarbeidet 
omtalt, og det gis en foreløpig enkel beskrivelse av området.  
 
Det er satt en tabell med aktuelle tema for utredning og trukket fram tre «allerede kjente momenter 
for utredning». Disse er: Naturtypekartlegging, omregulering av LNF-område til byggeformål og 
landskapsvirkninger. 
 
Vurdering: 
Vi mener det er svært uheldig å ta av friluftsområde til utbygging. Det er allerede en del utbygde 
områder på Revøy. I tillegg er det områder som er lagt ut til utbygging i kommuneplan og 
reguleringsplaner som ikke er fullt utnyttet. Resterende LNF-områder/friluftsområder bør beholdes 
som tilgjengelige natur- og friluftsområder for allmennheten.  
 
Ved eventuelt videre planarbeid, mener vi de tre momentene som er satt opp som «allerede kjente» 
i planprogrammet er viktige. Vi mener også at de tema som er satt opp i tabellen over aktuelle tema, 
må utredes. I tillegg til det som er satt opp i tabellen, mener vi klima er et tema som må tas med i 
KU. Virkning av utbygging med tanke på klimagassutslipp og mulighet for å begrense dette, med for 
eksempel klimavennlige materialer samt eventuelle andre krav til utbyggingen må være med. 
Klimatilpasning er også viktig. Klimatilpasning kan være en del av ROS-analysen. 
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  Side: 2/2 

Vi ser at kommunen har satt en del krav til planarbeidet. Ved videre planarbeid er det viktig at disse, 
og andre krav som er satt for planarbeid i kommuneplanen følges opp. 
 
Vi viser ellers til sjekkliste for reguleringsplaner, som ligger på vår hjemmeside,: 
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-agder/dokument-agder/plan-og-bygg/skjemaer---
plan-og-bygg/2018-fmav_sjekkliste-for-reguleringsplaner-02.pdf. Vi anmoder at denne blir benyttet 
ved oppstart av planarbeid. 
 
Når det gjelder medvirkning mener vi, som kommunen, at det må legge opp til mer medvirkning enn 
det som går fram av planprogrammet. Herunder vil bl.a. god dialog med naboer/hytteforeninger i 
omkringliggende område kunne være nyttig. 
 
Konklusjon: 
Vi mener det er svært uheldig å ta i bruk områder som nå er regulert/avsatt til friluftsområder/LNF-
områder, til utbygging. Vi mener derfor primært at en ikke bør gå videre med planarbeid her. 
 
Dersom en likevel går videre med planarbeidet, er det viktig med en grundig konsekvensutredning 
av alle relevante tema. 
 
 
Med hilsen 
 
Pia Karine Hem Molaug (e.f.) 
faggruppeleder plan 

  
 
Jørgen Sæbø 
rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Lyngdal kommune  Postboks 353 4577 LYNGDAL 
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 Arkivreferanse: 2020/372-39 
 Arkivkode: L12 
 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 69/2020 

   

 

Detaljreguleringsplan for E39 Herdal- Røysgård, PlanID 201905 - 2. gangs behandling 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905. Vedtaket fattes med følgende endringer etter 1.gangs behandling: 

 Endringer i plankart som fremgår av saksutredning 
 Endringer i bestemmelser som fremgår av merknadsdokument og i vedlagte bestemmelser med 

uthevet skrift. 
 Følgende setning tas inn som en bestemmelse under formål o_SV: «Når nye E39 tas i bruk 

tillates kryssing av kjøreveg i plan mellom Industriområdet som BN1 er del av og 
veiserviceanlegget BV.» 

 
NB! Plankart, bestemmelser og øvrige dokumenter er oppdatert i hht. foreslåtte endringer. 
 
Bakgrunn for saken: 
Nye Veier AS i samarbeid med Norconsult AS, planlegger firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense 
110 km/t mellom Herdal og Røysgård. Planen er en detaljreguleringsplan som baserer seg på trasévalget 
i kommunedelplan (KDP) for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, vedtatt av Lyngdal kommune 20. oktober 
2016.  
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 17.oktober 2019, og 1.gangs behandling i UMPT var 
31.03.2020. Saksfremlegg er vedlagt. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.03.2020- 
30.04.2020. I perioden var det også direkte kontakt mellom myndigheter gjennom ekstern 

SAKSFRAMLEGG

559



2

samarbeidsgruppe og dialogmøter med kommunen, og det har vært direkte kontakt med aktuelle 
grunneiere i området. Prosjektet har en egen nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-
sorvest/e39-herdal-royskar/ hvor offentlig ettersyn ble annonsert, og alle dokumenter /kart har vært 
tilgjengelige. Her kan publikum gi innspill elektronisk i en kartbasert innsynsdialog.  
 
Følgende vedtak ble fattet av UMPT 31.03.2020: 
 
«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905 ut til offentlig ettersyn.  
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:  
 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av plankart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2» 
 

 
 
For nærmere beskrivelse av reguleringsplanen, se vedlagt saksfremlegg sak 27/2020, bestemmelser og 
plankart samt planbeskrivelse og øvrige dokumenter som finnes på link som angitt i teksten over. 
 
I forhold til gjennomføring av prosjektet er byggestart planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes da i 
2024. Fremdriften forutsetter at det ikke blir forsinkelser i kommunens behandling av saken. 
 
 
 
Vurdering: 
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Kommunedirektørens vurdering i denne saken knytter seg til forhold som er avdekket i høringsperioden, 
etter skriftlige innspill og muntlig dialog. Det foreligger ingen formelle innsigelser til saken. 
Det er kommet innspill ved offentlig ettersyn fra følgende personer, firmaer og myndigheter: 
 

Fylkesmannen i Agder  NVE  
Agder fylkeskommune Agder Energi Nett 
Statens vegvesen  Lindland Eiendom  
Agder Veitransport Kjell Arve Vidringstad 
Forum for Natur og friluftsliv Agder Ludvig Sådland 
Tor Arne Spilde Lyngdal MC klubb 

 
Innspillene er gjennomgått i et eget innspillsdokument som er vedlagt saken. Her har både Nye Veier og 
kommunedirektøren kommentert innspillene og hvordan de er håndtert i planen. Disse vurderingene 
gjentas ikke her.  
 
Innspill og dialog har resultert i en del endringer i plankart og bestemmelser etter 1. gangs behandling. 
Reguleringskartet og bestemmelsene som følger med til behandling er de reviderte utgavene. Endringer 
i bestemmelser er beskrevet i innspillsdokumentet, og i bestemmelsene som følger med til behandling 
av planen er alle endringer uthevet med rød skrift.  
 
Høringsrunden har ført til justeringer som gir et enda bedre resultat med tanke på hensyn til 
fremkommelighet (kryss Røysgård), naturmangfold (bekk i Herdal, vilt, hagemarkskog, bekk på Foss), 
kollektivtrafikk (Herdal) og løsning for gang- og sykkeltrafikk (Herdal).  
 
Alle dokumenter som nå følger saken er oppdaterte i forhold til de anbefalte endringene. Kun 
reguleringskart, bestemmelser, merknadsdokument, saksfremlegg til 1.gangs behandling og et notat om 
fremtidig arealutvikling i Herdal er vedlagt saken. Øvrige dokumenter kan leses på denne lenken: 
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-herdal-royskar/ 
 
Endringer i plankart er beskrevet i tabell under: 
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Høringsutkast Revidert plankart Kommentar
Lite LNF-areal tatt ut like øst for 
«Portkongen» for å ikke regulere 
mer areal enn nødvendig i et 
område der det kan komme annen 
arealutvikling. Etter avtale med 
Lyngdal kommune

Arealet som er båndlagt av H730_1 
kan ikke overlappes av midl. Rigg- og 
anleggsområde. Etter innspill fra 
Fylkeskonservatoren
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Planen er arbeidet frem gjennom et samarbeid mellom administrasjonen og Nye Veier. Ordfører og 
utvalgsleder i UMPT har fulgt prosessen tett. Dette gjør at planen som nå foreligger er godt omforent. 
Administrasjonen har utfordret Nye Veier på flere forhold gjennom planprosessen og opplever å ha fått 
gjennomslag der hvor dette har vist seg som en god løsning. Begge parter har vært godt fornøyd med 
samspillet som har vært. 
 
Det er likevel noen forhold som har blitt diskutert sent i planprosessen som har vist seg vanskeligere å 
løse i planen. 
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6

Krysning i plan for fotgjengere - nåværende E39. Det har vært diskutert at hoved-gangaksen mot 
kollektivknutepunkt ved ny E39 i mange år vil gå via Herdal industriområde. En investering i gang- og 
sykkelveg langs dagens E39 i retning Rom vil ligge langt frem i tid. I plan for Herdal industriområde vil 
det bli satt krav til gang- og sykkelvegløsning frem til krysset. Det er svært ønskelig at det fremkommer i 
denne planen for ny E39, at gang- og sykkeltrafikk skal kunne krysse over gammel E39 i plan, og ikke 
gjennom planfri krysning. Det har stor verdi å få klarlagt dette i planen, slik at det er mulig å planlegge 
gjennomføring ut fra denne. En planfri krysning vil være urealistisk økonomisk sett i et langt 
tidsperspektiv. En forutsigbarhet er derfor svært viktig når det nå skal investeres i gang- og sykkelveg på 
begge sider av krysset – både i industriområdet og langs tilførselsveg til ny E39. I møte i ekstern 
samarbeidsgruppe har dette blitt diskutert, og det har ikke fremkommet at Statens Vegvesen er negativ 
til en slik løsning. Kommunedirektøren har derfor landet på å legge inn i vedtaket at følgende 
innarbeides i bestemmelsene under o_SV: Når nye E39 tas i bruk tillates kryssing av kjøreveg i plan 
mellom Industriområdet som BN1 er del av, sør for dagens E39, og veiserviceanlegget BV. 
 
Innspill fra Lindland Eiendom -arealutvikling Herdal. Etter at et mer konkret forslag ble spilt inn i 
høringsfasen har det blitt jobbet med dette i samarbeidet mellom kommunen og Nye Veier. Det er 
utarbeidet et notat om muligheter, som er vedlagt saken. Kommunedirektøren ønsker å tilrettelegge for 
lokalt næringsliv i størst mulig grad, der hvor dette på en fornuftig måte kan integreres sammen med 
annen infrastruktur. Konklusjonen i notatet er at det finnes gode muligheter, men at dette må utredes 
og behandles i egen / egne plansaker. Planen for E39 skal i all hovedsak dreie seg om veiformål og 
arealer i direkte tilknytning til disse. Veiserviceanlegg kan vurderes i planen, slik vi har gjort tidligere i 
forhold til område BV, men dersom en skulle lagt inn nye arealer på dette tidspunktet i planprosessen, 
ville det kreve nytt offentlig ettersyn. Dette ville da forsinke anbudsprosessen og gjennomføring av 
anlegget. Det er også en usikkerhet knyttet til hvor mye og hva som kan godkjennes. 
Det anbefales at det snarest startes opp planarbeid for aktuelle områder. Slik kan arealene planlegges 
parallelt med at prosess for gjennomføring av ny E39 startes. Det vil fortsatt være tid til å planmessig 
avklare arealer slik at opparbeidelse av disse kan gjennomføres samtidig med veianlegget. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas med et tillegg til bestemmelsene som sikrer at gang- og 
sykkeltrafikk kan krysse dagens E39 ved Herdal i plan, når ny vei tas i bruk. 
 
 
Vedlegg: 

1 Merknadsnotat off.ettersyn NV og kommuneadm 
2 Videre arealutvikling i Herdalen (2) 
3 Særutskrift Detaljreguleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID201905 - 1. gangs behandling 
4 Planbestemmelser E39 Herdal-Røysgård off.et -markert 
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E39 Herdal – Røyskår, innkomne merknader 
01 – Agder fylkeskommune  
Innspill Kommentar/Anbefaling (Nye Veier) Kommentar fra Lyngdal 

kommune 
Agder fylkeskommune mener at det fremlagte forslag til 
detaljregulering er godt gjennomarbeidet og i det vesentlige 
ivaretar fylkeskommunens interesser. Ny stamvei vil være positiv 
for regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet og 
det er viktig at oppstart av prosjektet gis prioritet. 
Det må arbeides for å holde klimautslippene så lave som mulig 
gjennom hele detaljprosjekterings- og anleggsfasen, jf. også Nye 
Veiers mål om å redusere klimautslipp med 40% fra 
planleggingsfase til faktisk utbygging. 
Med hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd, gis tillatelse til 
inngrep i følgende automatisk fredete kulturminne:  
Del av ID 3434 (postveien), bestemmelsessone #20 Tillatelsen gis 
uten vilkår om utgraving.   
Plankart og bestemmelser må oppdateres for en del automatisk 
fredete kulturminner som ikke kommer i konflikt med veianlegget 
og som skal bevares.  
 
Konkrete merknader til planen 
 

Se kommentarer til konkrete innspill. Det er tatt hensyn til aktuelle 
kulturminner i bestemmelser og 
plankart. 

a) Det må innreguleres bussholdeplass på begge sider av 
tilførselsveien ved innfartsparkeringen i Herdalskrysset 

 
 
 
 
 
 

Plankartet endres i tråd med innspillet Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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b) Rekkefølgekravet i § 7.2 må presiseres/suppleres til å 

lyde: «Kollektivtiltak, inklusiv innfartsparkering og 
sykkeloppstillingsplasser ved E39-kryss og nødvendige 
tilførselsveier til/fra ny E39, samt gang-sykkelveier skal 
opparbeides og ferdigstilles samtidig med veianlegget på 
den aktuelle strekningen.  Innfartsparkering ved 
Herdalskrysset og Røyskårkrysset skal ha hhv. 100 og 50 
parkeringsplasser. I tilknytning til innfartsparkeringen ved 
Herdalskrysset skal det etableres 20 sikre 
sykkelparkeringsplasser med takoverbygning. Det skal 
etableres venteskur og tilrettelegges for montering av 
sanntidstavle ved alle bussholdeplassene.» Det 
forutsettes at disse tiltakene bekostes som en del av 
veianlegget. Løsningene må ivareta hensynet til 
universell utforming.   

Første setningen kan legges inn som 
rekkefølgekrav. Nye veier inngår dialog med 
fylkeskommunen om videre detaljer inn mot 
entreprise og prosjekteringsfase 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Denne bestemmelsen vil sikre 
opparbeidelse og ferdigstillelse av 
kollektivtiltak. 

c) Fylkeskommunen vil allerede nå gi uttrykk for at alle 
tunnelene på ny E39 bør tilrettelegges for toveistrafikk i 
ett tunnelløp.  

Reguleringsplanen har satt av tilstrekkelig 
areal til å etablere toveistrafikk i ett løp. Nye 
veier tar endelig beslutning senere i 
prosessen. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

d) Det må sikres forbindelse mellom ny gang- og sykkelvei 
og eksisterende lokalvei i Herdalen.  

Utvikling av området sør for rundkjøringen 
ved Herdal er ikke klarlagt i detalj. 
Lokalvegsystemet kan derfor endres vesentlig 
i fremtiden. Ikke ønskelig å binde seg til en 
løsning som ikke er sikker. Reguleringsplanen 
forhindrer ikke etablering av g/s forbindelser i 
Herdal. Mindre justeringer av plankartet ved 
rundkjøringen. 

Kommunedirektøren har lagt inn et 
punkt i vedtaket om at denne 
forbindelsen sikres som en kryssing i 
plan over dagens E39 i 
reguleringsbestemmelsene. 

e) Det forutsettes at kryss mellom dagens E39 og ny 
tilførselsvei i Herdalen etableres som rundkjøring. 

Rundkjøring mellom dagens E39 og 
tilførselsveien ligger som en forutsetning i 
areal formålene i planen og i modellen som 
legges til grunn for entreprise. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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f) Etablering av et eventuelt T-kryss i stedet for rundkjøring 
på Røyskår må vurderes nøye i forhold til 
trafikksikkerhet.  

Det er krav til TS revisjon av løsninger som 
legges til grunn for t-kryssløsninger på 
Røyskår. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

g) Veibelysning bør være av typen LED.  NV setter krav om lavenergiløsninger. Ønsker 
ikke å binde seg til teknologi i 
planbestemmelser.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

h) Tilførselsveien på Røyskår bør dimensjoneres for generell 
fartsgrense utenfor tettbygd strøk (80 km/t).  

Med T-kryssløsning dimensjoneres 
tilførselsvegen til 80 km/t 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

i) Byggeplan bes forelagt fylkeskommunens veiavdeling før 
endelig godkjenning.   

Det lages ikke byggeplan for godkjenning. Nye 
veier går i dialog ed fylkeskommunen for å 
sikre tilstrekkeligåpenhet i prosjekterings- og 
byggefasen 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

j) Det regionalt viktige hjortevilttrekket ved 
Åtlandstunnelen (Røyskår) bør ivaretas bedre enn hva 
planforslaget legger opp til. Det bør stilles krav som sikrer 
at viltpassasjene får god kvalitet med tanke på utforming 
og plassering. Reetablering av landbruksareal i Herdalen 
bør formaliseres gjennom rekkefølgebestemmelsene.   

Ref. møte med FM, Lyngdal kommune og AFK 
05.05.20 Følgende endringer gjøres: 
 Hensynssone utvides til å gjelde alt areal 

unntatt «grått» vegareal mellom 
Røyskårvatn og tunnelpåhugget ved 
Romsdalen. 

 Bestemmelsene skjerpes ved å vise til 
krav til lysåpninger m.m. for 
faunapassasjer ref. Hb SVV. 

 Det formuleres bestemmelser som 
begrenser aktivitet som kan forstyrre 
viltvandring i hensynssonen. Hogst, 
lagring, bygging etc. 

Det har også fra administrasjonens 
side blitt jobbet med å få gode 
bestemmelser til vilttrekk. Det er 
jobbet godt med dette. 

k) Det bør stilles krav om landskapspleie ved tunnelpåhugg i 
Lygnadalen.  

Anser gjeldende bestemmelser som 
tilstrekkelige. Bestemmelsene sikrer at 
utformingsprinsippene i NV sin estetisk 
veileder er retningsgivende for detaljering og 
utforming.  
 
 
 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 
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02 – Statens vegvesen  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Vi er fornøyde med medvirkning i planprosessen gjennom 
ekstern samarbeidsgruppe. Vi ser at våre innspill undervegs i 
planprosessen i hovedsak er hensyntatt i planforslaget.  
Statens vegvesen har vurdert planforslaget og har slike 
kommenterer og merknader:  
  
Planforslaget legger opp til et stort standardsprang mellom ny 
veg og dagens E39. Veger med standardsprang er mer utsatte for 
trafikkulykker. Tiltak som reduserer farten, er derfor viktige.   
 Ved Røyskår kan det ta flere år før regulert kryss bygges. Som en 
midlertidig løsning har Nye Veier lagt fram en plan for 
sammenkoblingen fra fire til to felt, før den spleises inn på 
dagens E39 ved Røyskårvannet.     
  
Statens vegvesen har vurdert planen for sammenkoblingen og 
mener det bør gjøres følgende endringer/tillegg for å ivareta 
kravene til trafikksikkerhet og fremkommelighet;   
  
Det må bygges fysisk midtdeler på tofelts vegen mellom profil 
11100 og nytt T-kryss ved Røyskårvannet. På strekninger med 
motgående trafikk er ulykkes frekvensen høyere, og spesielt i 
overgangssoner som dette.  
Det må vurderes rumlefelt for vestgående trafikk på grunn av 
nytt planlagt T- kryss ved Røyskårvannet. Nytt T-kryss ligger i 
bunnen av planlagt veg for fartsreduksjon. Her vil det være fare 
for påkjøringer bakfra, selv om det er planlagt venstresvingefelt 
med fysisk kanalisering.   
Nytt T-kryss må utformes med både høyre- og venstresvingefelt 
samt fysisk kanalisering. Frisikten til venstre i T-krysset må 
dimensjoneres for 80 km/t på primærvegen på grunn av høyt 

 Nye veier ønsker ikke at reguleringsplanen 
skal låse seg til midlertidig overgang 
mellom ny E39 og dagens veg ved Røyskår 
slik den er modellert. Her er det en klar 
gevinst i å opprettholde fleksibilitet inn 
mot bygging. Eventuelle avklaringer rundt 
løsninger videre vestover kan også spille 
inn. Begge byggetrinn er vurdert av TS-
revisor og vil også bli revidert som del av 
prosjekteringen. Løsningen er iht 
vegnormalene.  

 Nye veier går i dialog med Vegvesenet for 
å sikre tilstrekkelig åpenhet og klargjør 
eventuelle krav til godkjenninger fra 
Statens vegvesen i prosjekteringsfasen. 
 

 Det legges inn noe vegareal sør for 
rundkjøringen ved Herdal i plankartet 
 

 Innspill om avkjørsel til BV tas til følge og 
bestemmelsene tydeliggjøres 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

568



fartsnivå på E39. Sammenkoblingsvegen bør ikke overstige 5 % 
stigning med hensyn til trafikkflyten.   
Det må fastsettes en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen 
om at Statens vegvesen skal godkjenne byggetegningene for 
sammenkoblingen mellom ny veg og dagens E39, før det settes 
på trafikk.   
Ved Herdal er byggeområde for næring o_BN1 regulert for tett 
opp til vegarealet o-SV, ved dagens E39 og den planlagte 
rundkjøringen som tilkobles tilførselsvegen til ny E39. Dagens 
eiendomsområde langs vegen må vises med annet vegareal samt 
at byggeområdet må trekkes tilbake for å gi plass til en 4-armet 
rundkjøring. Gjeldende reguleringsplan i området viser en 
byggegrense på om lag 40m til senter veg. Vi forutsetter at denne 
videreføres dersom området reguleres.   
Til planbestemmelse 4.2.2 bokstav c) vil vi bemerke at adkomsten 
til byggeområde for vegserviceanlegg/bensinstasjon – BV, ikke 
bør kunne justeres nærmere planlagt rundkjøring enn 50 meter 
ut fra hensynet til trafikkflyt. 
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03 – Agder Energi Nett  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Tidligere PlanID 201510 har følgende formulering i 
planbestemmelsene punkt 5.7.3 Høyspenningsanlegg, H370 
Hensynssone H370 omfatter eksisterende høyspenttraseer. 
Byggeforbudssone er satt til 8 meter til hver side fra senter av 
lufttrukken linje og 4 meter bredde for nedgravde linjer. 
  Plankartet viser kun 4m for høyspent luftlinjer og dette er ikke i 
samsvar med planbestemmelsene eller byggeforbudsbeltet på 
16m som er ervervet som rettighet.   I foreslåtte 
planbestemmelser punkt 15.3 Høyspenningsanlegg (H370)   a.  
Hensynssone H370_1 omfatter lufttrukken linje. 
Byggeforbudsgrense er 8 meter til hver side av anlegget, dvs. en 
totalbredde på 16 meter. b) Hensynssone H370_2 omfatter 
intern nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har 
totalbredde 4 meter. b.  Hensynssone H370_2 omfatter intern 
nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har totalbredde 4 
meter.   Hensynsonen bes utvides til 16m i plankartet for den 
bestående luftlinje. 

Formuleringen fra tidligere plan er videreført i 
bestemmelsene og det er i kartet vist en sone 
som er satt til 8 meter fra lufttrukken linje. 
Planforslaget er dermed i samsvar med 
planbestemmelsene og byggeforbudsbeltet. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. 

04 – Lindland eiendom AS  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Lyngdal kommune mister ca 60 daa næringsområde i forhold til 
næringsområde som er avsatt langs E39 i gjeldende 
kommuneplan. Med planforslaget vil ikke kommunen ha igjen 
tilgjengelige næringsområder med direkte tilknytning til E39. 
Dette gjør at Lindland eiendom as er bekymret for kommunens 
muligheter til å opprettholde posisjonen som en offensiv 
vekstkommune. Det ble for 12 år siden startet en prosess med 
næringsområde på Vottebakken (S1 i kommuneplanen). I dette 
området var det tenkt å etablere veiserviceanlegg med flere 
arbeidsplasser (flytting av Lyngdal Inn og Texaco hit). 

 Næringsområdet S1 fra kommuneplanen 
sin arealdel for Lyngdal kommune ble 
erstattet av vegformål ved vedtak av KDP 
E39 Fardal - Vatlandstunnelen. 
Områdereguleringsplanen som igjen 
erstatter KDP, indikerer imidlertid 
mulighet for byggeformål for hele 
området mellom Opsalveien og Herdal 
uten å spesifisere areal eller formål, men 
da med krav om KU. 

Nye Veier har utarbeidet et 
Notat som viser muligheter for 
utvikling i området. Notatet viser 
at det finnes betydelig potensiale 
som kan avklares gjennom en 
planprosess som går parallelt 
med forberedelse av 
byggearbeidene for selve vegen. 
Det er enda tid til å jobbe frem 
forslag som muliggjør en 
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Lindland eiendom as håper at Lyngdal kommune og Nye Veier 
kan følge opp næringsdrivende for å se på muligheter for å kunne 
ivareta eksisterende arbeidsplasser. 
 
Innspillet er supplert med et mer detaljer innspill som peker på 
flere mulige tiltak for å etablere byggeområder mellom 
Opsalveien og Herdal.  
 
Det skisseres også et ønske om endring av arealformål for 
vegareal ved «Portkongen».  

 Det er vurdert flere byggeareal ved 
Herdalskrysset. Statens vegvesen har 
uttrykt stor skepsis til avkjørsler fra 
tilførselsveg ved Herdalskrysset.  
Eventuelle utredningsbehov for å avklare 
denne typen byggeformål vil utsette 
vedtaket av denne planen urimelig. 

 For restene av område S1 er det vurdert at 
tilkomstveg fra dagens E39 med kulvert 
under ny hovedveg utgjør en urimelig høy 
kostnad sammenliknet med verdien av et 
eventuelt byggeområde her.  

 Lindland eiendom as bør vurdere å starte 
eget planinitiativ for de nevnte arealene 
for å avklare videre muligheter med 
Lyngdal kommune 

 Lyngdal kommune kan på sin side vurdere 
å starte opp et overordnet planarbeid for 
arealutvikling ved Herdal nå når detaljene 
for ny E39 er klare.  

 Vegformålene ved «Portkongen» beholdes 
slike de er i høringsutkastet, inntil det 
eventuelt inngås andre felles avtaler. 
 

Planen endres ikke som følge av disse 
innspillene. 
 
 
 

samtidig anleggsgjennomføring 
som E39. 
I sammenlignbare områder f.eks 
ved nytt kryss ved Bamble, har 
det foregått parallelle 
planprosesser for å avklare 
veiservice / næring, opplyses av 
Nye Veier. 
Kommunedirektøren ønsker ikke 
å forsinke planarbeidet med ny 
E39 for å avklare eventuelle flere 
næringsområder, men 
oppfordrer de private til selv å 
initiere slikt planarbeid med det 
første. 

05 – Kjell Arve Vidringstad (grunneier Gullknuden)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Overraskende at det nå legges opp til kryssløsning i Herdal. En slik 
løsning legger direkte opp til bruk av landbruksjord og 

Det er vurdert flere ulike kryssløsninger ved 
Herdal. Dersom krysset ble plassert ved 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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bensinstasjon nær vernet vassdrag. En slik løsning mener vi det 
vanskelig kan være politisk flertall for. 
En kryssløsning må ligge lenger øst, og da i området Gullknuden 
slik kommunedelplanen viser. Fasiliteter som bensinstasjon, park 
and ride m.m. bør ligge i nær tilknytning. En slik tilrettelegging 
blir svært viktig. Lokale entreprenører er interessert i å utvikle 
området i tilknytning til kryssløsning i Gullknuden. 
Oppsummert: Valg av kryssløsning og tilrettelegging for gode 
fasiliteter i nær tilknytning til området blir svært viktig. Vi mener 
derfor krysset må ligge lenger øst og at dette samlet sett er den 
beste løsningen for Lyngdal kommune 
 

Gullknuden ville det ha medført vesentlig økte 
kostnader, en mindre hensiktsmessig 
tilførselsveg til dagens E39 og større skader på 
automatisk fredete kulturminner. 
Kostnadsøkningen skriver seg blant annet fra 
behov for to ekstra felt på Optedal bru (øst for 
planområdet) grunnet plass til 
av/påkjøringsfelt. 
 
Planen endres ikke i tråd med innspillet. 

06 – Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Forumet er et samarbeidsnettverk mellom 11 natur- og 
friluftsorganisasjoner i Agder. Innspillet går grundig gjennom 
naturmangfold- og friluftslivsverdier for de tre dagstrekningene 
for ny E39.  
 
Ved Herdal pekes det på hensynet til Litleåna og gyteområdet i 
Herdalsbekken. Innspillet gir inntrykk av at FNF er bekymret for at 
gytestrekningen i Herdalsbekken er truet av 
sedimentasjonsbassenget slik det er modellert. I tillegg påpekes 
det at ved å blokkere vilttrekket ved Herdal øker viktigheten av 
viltkryssing ved Optedal/Flaten. FNF påpeker videre at det må 
etableres tilkomst for turgåing på tvers av tiltaket.  
 
Ved Lygna er FNF positiv til at ny bru er flyttet nordover både 
med hensyn på naturtyper og fiskeplassen i Lygna. Det pekes 
videre på hensynet til Lygna som lakseførende vassdrag av stor 
verdi.  
 

Innspillet tas til orientering. Det er ikke 
oppfattet at det representerer 
beslutningsrelevant ny kunnskap som krever 
endring av planforslaget.  
 
Viser for øvrig til kommentarer til innspill fra 
fylkeskommune, fylkesmannen og NVE. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Både Herdalsbekken og 
Hagemarkskogen ved Vintland er 
bedre ivaretatt etter revisjon av 
plankart og bestemmelser. 
 
Planen endres slik at det åpnes for at 
Herdalsbekken legges om i åpen 
løsning langs nydyrkingsområdet 
nord for Herdal. 
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FNF påpeker at nyregistrert naturtype ved Vintlandsvegen 
(Hagemark) bør røres i minst mulig grad i anleggsfasen. Videre 
pekes det på vilttrekket over Åtlandstunnelen. Forumet har ingen 
vesentlige innvendinger til løsningen forelagt i planen.  
Forumet visert til «tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» 
(Norce, LFI) når det gjelder hensyn til naturmangfold ved 
vassdrag særlig der det er nødvendig med bekkelukking. 
07 – Fylkesmannen i Agder (FMA)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
FMA er overveiende positive til planprosessen og at de har vært 
løpende involvert i planleggingen fra oppstarten. I det følgende 
gjengis hovedpunktene i innspillet sortert etter tema: 

  

Massehåndtering 
 Fylkesmannen ber om at man tar kontakt med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling som 
forurensningsmyndighet tidlig i arbeidet med 
detaljprosjektering. 

 
T.O. 

 

Vannmiljø og fisk 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at områder avsatt til 

hensynssone H560 reguleres til LNF-naturformål og at 
bestemmelsessone for midlertidig anlegg- og riggområde 
tas bort fra disse. 

 
 Anbefaler å holde på arealformålene slik 

de er i høringsforslaget. Hensynssonen 
regulerer at eventuelle inngrep i «annen 
veggrunn grønt» innenfor H560 skal gjøres 
med hensyn på kantvegetasjon, og at 
kantsonen skal reetableres. Ref. 5.2.1 a) i 
bestemmelsene 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Faglig råd om at bestemmelsen omformuleres slik at det 
klart fremgår at kulverter skal utformes slik at de ivaretar 
vandringsmuligheter for ørret og ål, også ved lav 
vannføring. FM viser i den forbindelse til rapport Frie 
fiskeveger fra Statens vegvesen. 

 Det kan etableres en ny bestemmelse 
under 3.1 som ivaretar dette.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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 FM ber om at arbeidet med detaljerte løsninger for tiltak 
i vassdrag og kantvegetasjon prioriteres tidlig i prosessen 
med detaljprosjektering av veitiltaket. 

 Disse prosessene er i gang Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen vil gi faglig råd om at effekt på 
laksebestanden i Litlåna – herunder vurderinger rundt 
Herdalsbekken og påvirkning i anleggsperioden 
inkluderes i vurderingen etter § 12 i vannforskriften for 
Herdalsbekken og Litlåna. 

 Omtalen i tabell som omhandler §12 i 
vannforskriften utvides. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Overvannshåndtering 
 Fylkesmannen savner vurdering av håndtering av 

overvann som skal krysse veitiltaket. Hvordan vil 
vannføringen være f.eks. i Romsdalsbekken ved 
Vatlandsdalen eller i Herdalsbekken etter veien er 
etablert? Fylkesmannen legger til grunn at nærmere 
beskrivelser av hvordan dette er tenkt håndtert blir 
beskrevet i søknad etter forurensningsloven eller forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag. 

 
 Forholdet avklares videre i samråd med 

FM i søknader og prosjektering. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Støy og helsekonsekvenser 
 Av plandokumentene fremgår det at forslagsstiller selv 

har vurdert at det ikke er nødvendig med 
helsekonsekvensutredning av planforslaget. Vi gjør 
oppmerksom på at dette er en vurdering som hører til 
kommunelegen som rette myndighet. 

 Formuleringen endres i planbeskrivelsen. I 
veiledningsmateriell for helse-KU fremgår 
det som åpenbart at dette prosjektet ikke 
er en kandidat. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Det er nå en dialog med 
helsemyndigheten i kommunen 
/ regionen. 

 Fylkesmannen mener vurdering av støytiltak på 14 
støyutsatte eiendommer i Herdal og Røyskår bør/skal 
avklares i denne planfasen.  

 Bestemmelsen viser til at dette er regulert 
i T-1442 

 Bestemmelsene presiserer grenseverdiene 
for støy. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Kollektivknutepunkt 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at det klart fremgår av 

rekkefølgebestemmelser hvilke tiltak som skal være 
ferdigstilt før det kan settes trafikk på veien. 

 Ref. svar på punkt b) i kommentarer til 
innspill fra Agder fylkeskommune 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen vil ellers støtte Agder fylkeskommunes 
faglige råd om at det etableres holdeplass for 

 OK  
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kollektivtrafikk på begge sider av tilførselsveien ved 
Herdal. 

Naturmangfold 
 Fylkesmannen vurderer bestemmelsene for 

hagemarkskogen ved Vatland til å være utydelige og gir 
faglig råd om at areal avsatt til annen veggrunn – grønt 
areal begrenses innenfor denne lokaliteten. 

 Arealet er vurdert endret ut fra behov for 
tiltak langs Vintlandsveien, men ingen 
endring er gjort. Midlertidig rigg/anlegg 
tas ut av LNF-arealet i området 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen ber om at det utarbeides en generell 
reguleringsbestemmelse knyttet til etablering av 
trekirkegårder. De ber videre om at det i bestemmelsene 
pekes på et slikt areal i plankartet. 

 Foreslår en generell bestemmelse uten 
arealhenvisning. De mest egnede arealene 
for trekirkegårder kan finnes utenfor 
planområder og dette kan etableres i LNF 
områder etter avtale med grunneier.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

 Fylkesmannen mener det må sikres i bestemmelsene at 
fremmede arter skal håndteres forsvarlig. Viser til 
veileder for massehåndtering og fremmede arter 
utarbeidet for daværende Fylkesmannen i Aust-Agder. 

 Det formuleres en generell bestemmelse 
om dette.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

Landskapsøkologi 
 Fylkesmannen gir faglig råd om at det fremgår av 

bestemmelse for hensynssone H560 (Vilthensyn) ved 
Røyskår at anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til 
eksisterende landskap og vegetasjon i Vatlandsdalen. 

 Viser til svar på innspill om vilthensyn ved 
Røyskår fra Agder fylkeskommune 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier. Det er presisert i 
bestemmelsene at det i 
midlertidige rigg og 
anleggsområder hvor det er 
konflikt med hensynssoner, skal 
tiltak utføres skånsomt og man 
skal i størst mulig grad unngå 
permanent forringelse av 
lokaliteten. 

Klimagassutslipp og arealendringer 
 På bakgrunn av nasjonale føringer for reduksjon av 

klimagasser vil vi gi faglig råd om at det utarbeides 
bestemmelse som konkretiserer målsettingen om 
reduksjon i klimagassutslipp, jf. pbl. § 12-7 punkt 3. 
 

 Klimahensynet sikres gjennom Nye Veiers 
bestilling til entreprenør 

Se for øvrig kapittel 7.11 i planbeskrivelsen og 
rapport med klimagassbudsjett, vedlagt 
plandokumentene. 
https://www.nyeveier.no/om-oss/co2-
fotavtrykk/ 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/jv-
besix-rizzani-valgt-for-ny-mjosbru/ 
 
 
 
 

07 – Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Foss Næringsområde 

 NVE mener at bestemmelsene som gjelder for omlegging 
av bekken ved Foss verk ikke ivaretar krav i 
vannressurslovens § 5. Planbestemmelsen som henviser 
til rapport fra Terrateknikk ivaretar ikke disse kravene. 
Bestemmelsen bes derfor endret i henhold til detaljer 
omtalt i NVE sitt innspill.   

 Agder Energi Nett har overføringsanlegg i planområdet. 
Anlegget har konsesjon etter energiloven. NVE 
forutsetter at hensynssone for anlegget utvides i henhold 
til anmodning fra Agder Energi Nett. 

 

 
 Bestemmelsen kan endres.  
 
 
 Innenfor reguleringsplan for Foss verk er 

hensynssonen lik byggeforbudssonen for 
det aktuelle spenningsnivået på hsp. I 
resten av reguleringsplanen for ny E39 
benyttes generell bredde for 
«aktsomhetsområder» for høyspent med 
tilsvarende bestemmelser. Derfor er 
hensynssonen bredere over tunnelen enn 
ved Foss næringsområde. Må klargjøres i 
planbeskrivelsen 

 

Bestemmelsen er foreslått 
endret. 

 
Herdal bekkelukking 

 NVE ber om at det i bestemmelse 6.2 angis et krav om at 
hensynet til ålevandring blir vektlagt i utforming av 
kulvert for Herdalsbekken. Tiltakshåndbok for bedre 
fysisk vannmiljø (Miljødirektoratet 2018) gir faglige råd 
for slik utforming. 

 
 

 
 Ref. svar på innspill fra Fylkesmannen 

(Vannmiljø og fisk) 
 Planen endres slik at det åpnes for at 

Herdalsbekken legges om i åpen løsning 
langs nydyrkingsområdet nord for Herdal. 

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 
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08– Ludvig Sådland (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  22.04.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Spørsmål om hvordan eiendom 131/2 og 3 blir berørt av tiltaket Omtrent 3 daa av eiendommen er regulert til 

LNF område. Ligger innenfor hensynssone om 
krav til optimalisering med hensyn på 
hjortevilt og deponiområde for tunnelmasser 
like øst for Røyskårkrysset.  

Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

09– Tor Arne Spilde (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  14.05.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Påpeker hensynet til hjortens trekkruter Viser til svar på innspill fra Agder 

fylkeskommune.  
Det vises til kommentar fra Nye 
Veier 

10– Lyngdal MC klubb (Innspill fra nettbasert innbyggerdialog, datert  15.05.2020)  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Ønsker å leie ut sin lagerplass ved Lygna (Grøvan) i byggefasen Tas til orientering  

11- Agder veitransport  
Innspill Kommentar/Anbefaling  
Betraktninger rundt kryssområdet på Herdal og arealutvikling.  Tas til orientering Tas til orientering 
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VIDERE AREALUTVIKLING I HERDALEN, LYNGDAL KOMMUNE 

Planer for ny E39 

Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny E39 Herdal – Røyskår i Lyngdal 

kommune. Planforslaget har vært på høring og er nå til sluttbehandling i kommunen.  

Merknader til planforslaget 

Det er innkommet flere merknader til planforslaget. Bl.a. knyttet til næringsarealer i Herdalen i 

forbindelse med planene om å etablere et nytt motorveikryss her. Innspillene går ut på å etablere 

nye næringsareal utover de som ligger i planforslaget. 

Siden disse arealene ikke var tatt med i planforslaget til ny E39, kan de ikke behandles i E39-planene 

uten at denne planen må legges ut på ny høring, og dermed forsinke prosessen. Det er ikke ønskelig. 

Det anbefales derfor sterkt at nye næringsarealer utredes i egne planprosesser, der de kan vurderes 

sammen med eksisterende næringsareal, foreliggende planer om videreutvikling av næringsareal og 

nye areal som er foreslått regulert i planforslaget til ny E39.  

I det videre gis en kort omtale av mulige prosess for å vurdere realismen og formålene for disse 

arealene og evt. andre arealer i Herdalen. 

Næringsarealer i planforslaget 

Ny E39 vil skape en ny situasjon i Herdal som gir mulighet for å tilrettelegge for ny arealutvikling. I 

planforslaget er det etter innspill fra kommunen, fylkeskommunen og lokale aktører, regulert arealer 

til næring vist som BN1, BN2 og BV. Den nye veien vil også muliggjøre en langsiktig og god utvikling 

av næringsarealer mellom Rom og Herdal.  

 

Figur 1: Planforslagets næringsareal 
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I planforslaget til ny E39 er hovedvekten lagt på veirettet næring, dvs. område benevnt BV. Det 

meste av arealet for BV er i tidligere planer avsatt til trafikkområde. Ny E39 muliggjør en annen bruk 

av arealet på ca. 15 daa, når en hensyntar byggegrensene mot tilgrensende veier. Eksempler på 

mulige virksomheter er bensin- og energiladestasjon. Adkomst er vist fra eksisterende E39. 

Områdene BN1 og BN2 er avsatt til service-, produksjons- og håndverksbedrifter, turistinformasjons-

senter, hotell, og annen lettere næringsvirksomhet.  

Det foreligger en eldre reguleringsplan for BN1 som har stanset litt opp fordi Statens vegvesen har 

satt krav om å bygge toplanskryss her. Planforslaget for ny E39 medfører at eksisterende E39 får en 

vesentlig trafikkavlastning ved at gjennomgangstrafikken blir flyttet over på ny vei. Planforslaget viser 

derfor en enklere kryssform i form av rundkjøring som kan tilrettelegges for adkomst til BN1. 

BN2 gir mulighet til å videreutvikle arealene i tilknytning til eksisterende næringsareal i Herdalen. 

Disse arealene er vist med adkomst via Herdalsveien. 

Mulige veier videre for etablering av næringsareal i Herdal 

1. Kommunedelplan 

2. Reguleringsplan 

Det kan startes et kommunedelplanarbeid for utvikling av næringsarealer i Herdalen. Her kan man se 

på eksisterende, planlagte og nye arealer i en helhet, både hvilken type næring som er ønskelig,  

utnyttingsgrad, adkomstforhold m.m., i tillegg til å vurdere konsekvensene av ulike utbygginger. I en 

slik prosess vil alle berørte parter og høringsinstanser være involvert, og man får en langsiktig plan 

for arealutviklingen i området. 

En planprosess som trolig er mindre omfattende er å starte et reguleringsplanarbeid for de foreslåtte 

næringsarealene i merknaden fra Lindland Eiendom til planforslaget for E39. En slik prosess vil trolig 

vurdere ulike areal mer isolert og se mindre på helheten i Herdalen. 

Det kan være tjenlig for arealutviklingen og få en rask planprosess uansett plannivå fordi det kan 

ligge store muligheter i samtidig realisering av veiprosjektet og etablering av nye næringsarealer. 

I det videre diskuteres noen mulige arealer som angitt i merknaden fra Lindland Eiendom, og mulige 

adkomster til disse. 

Område S1  

Kommunen og lokale investorer ønsker å realisere næringsareal på restarealene av området som i 

kommuneplanen var vist på Vottebakken like øst for Knuten, benevnt S1. Området var avsatt til 

samferdselsformål, men realisering av området må avvente til detaljert avklaring av ny trase for E39 

mellom Mandal og Lyngdal foreligger. 
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Området blir delt av planene for ny E39, 

slik det er vist både i vedtatt kommune-

delplan for E39 Fardal – Vatlandstunnelen 

og i områdereguleringsplanen for E39 

Mandal – Lyngdal. S1 ligger like øst for 

plangrensen i forslaget til detalj-

reguleringsplan for ny E39 Herdal – 

Røyskår. Med planforslaget for Herdal – 

Røyskår koblet til veilinjen fra 

kommunedelplanen, er restarealet for S1 

om lag 30 daa nord for ny E39 og om lag 

14 daa sør for ny E39. Da er det tatt 

hensyn til byggegrenser mot ny E39, men 

ikke mot Oppsalveien og eksisterende 

E39. Arealet på sørsiden av ny E39 er 

derfor i realiteten noe mindre enn angitt.  

Restarealet av S1 sør for ny E39 kan få adkomst fra eksisterende E39. 

Høydeforskjellen mellom S1 nord og eksisterende E39 og Oppsalveien er ca. 25 meter. Mulige 

adkomster til restarealene av S1 nord for ny E39, kan være fra eks. E39 og fra Oppsalveien.:  

• Adkomst fra eks. E39 medfører en adkomstvei med en lengde på om lag 450 m for å ta opp 

høydeforskjellen. I tillegg må det anlegges en kulvert under ny E39 for at adkomstveien kan 

krysse denne. Det vil være en kostbar løsning.  

• Adkomst fra Oppsalveien vil få om lag samme lengde som adkomst fra eksisterende E39, men 

da er det ikke behov for kulverten. Topografien er imidlertid vel så krevende her, fordi det er 

enda brattere opptil S1 herfra. I tillegg kan en slik adkomst være i konflikt med den historiske 

postveien som ligger her. 

Begge disse adkomstmulighetene for det nordlige restarealet for S1 gir relativt lang kjørevei til det 

nye hovedkrysset for ny E39, og vurderes lite egnet til veirettet næring.  Uansett må disse forholdene 

utredes teknisk og økonomisk, og ligger ikke inne i planforslaget for ny E39.  

En kunne i tillegg se for seg en mulig adkomst til S1 nord ny E39 direkte fra det nye hovedkrysset. Det 

gir relativ kort adkomst, men geologene har påpekt stor rasfare fra Forefjellet, og området er 

markert i skredkartene til NVE, og rasfaren er bekreftet gjennom befaring av våre geologer i plan-

arbeidet for ny E39. Det nye hovedkrysset for E39 er derfor som følge av dette, nøye plassert og 

planlagt i samråd med geologer. Det var en av hovedgrunnene til at krysset ble flyttet vestover og 

utformet så smalt som mulig, i forhold til kommunedelplanens løsning. En ny adkomst til S1 fra 

nordsiden av hovedkrysset vil derfor kreve nye geologiske vurderinger og trolig store kostnader 

knyttet til omfattende sikring av berget her. Det vil videre også være en konflikt mot postveien i 

denne løsningen. Disse forholdene må vurderes i en videre prosess, og er derfor ikke en del av 

planforslaget for ny E39. 

Detaljplanarbeid for ny E39 fra Herdal og østover mot Mandal ventes å starte snart. Som en del av 

planarbeidet for E39 Herdal – Røyskår ble det utført grunnundersøkelser på toppen av Lenebakken, 

som bekreftet at det er utfordrende grunnforhold her. Det gir en usikkerhet om linjeføringen for ny 

E39 østover, og var en hovedårsak til at østre grense for planforslaget for E39 Herdal – Røyskår ble 

flyttet fra Flaten til Vottebakken, slik at fremdriften for dette planarbeidet kunne holdes. Som følge 

av usikkerhet om grunnforhold på toppen av Lenebakken er det ikke ønskelig å begrense 

Figur 2: Område S1 og restarealer etter ny E39 er utbygd. Her vist koblet til 
E39-linjen fra kommunedelplanen 
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mulighetsrommet for ny E39 mot Mandal nå. Videre arbeid med S1 bør avvente til traseen for ny E39 

er endelig avklart. 

Områder langs tilførselsveien 

Lindland Eiendom har foreslått å avsette to områder til veirettet næring i nærheten av det nye 

hovedkrysset. Det ene arealet ligger mellom tilførselsveien og eks. E39, like øst for eksisterende 

næringsarealer i Herdalen (benevnt område 2 i merknaden). Det andre arealet ligger mellom 

østgående påkjøringsrampe og eks. E39 (benevnt område 3 i merknaden).  

Område 2 er i underkant av 8 daa når en tar hensyn til byggegrenser langs tilførselsveien og eks. E39. 

Område 3 er vist i to deler på til sammen om lag 12 daa, men kan kanskje bli opp mot 6 daa større 

dersom man også inkludere den østligste kollen, men topografien her er svært utfordrende.  

På grunn av topografien og utnyttelse av arealene, er det trolig enklest å gi adkomst til disse 

områdene fra tilførselsveien. Alternativt kan en vurdere adkomst fra eksisterende E39. 

Tilførselsveien er en viktig del av det overordnete veinettet og vil være hovedadkomsten fra ny E39 

til Lyngdal. Trafikkmengden er beregnet til ca. 6650 i 2040. 

Veien er utformet etter standard Hø2 og 60 km/t slik denne veiklassen er definert i vegnormalene. 

Dersom trafikkmengden (ÅDT) er over 8 000, bør veien være avkjørselsfri. For lavere trafikkmengder 

kan et begrenset antall avkjørsler tillates. Antall avkjørsler og plassering av disse forutsettes avklart 

gjennomplaner for arealdisponeringen.  

Figur 3: Område 2 

Figur 4: Område 3 
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I planforslaget for ny E39 er det etter innspill fra Statens vegvesen i ekstern samarbeidsgruppe, kun 

lagt til grunn avkjørsel til innfartsparkering. 

Et planinitiativ for vurdering oppstart av et reguleringsplanarbeid for område 2 og 3 vil avdekke 

realismen i å etablere adkomst fra tilførselsveien til disse områdene. 
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 Arkivreferanse: 2020/372-5 
 Arkivkode: L12 
 Saksbehandler: Torhild Hessevik Eikeland 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 23.03.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø, plan og 
teknisk 

31.03.2020 27/2020 

 

Detaljreguleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID201905 - 1. gangs behandling 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID 
201905 ut til offentlig ettersyn.  
Vedtaket gjøres på følgende vilkår: 

 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av plankart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisks behandling av sak 27/2020 i møte den 31.03.2020: 
 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Behandling 31.03.2020: 
  
Virksomhetsleder Torhild H. Eikeland ba om at kommunedirektøren kunne få komme med følgende 
tillegg i kommunedirektørens anbefaling: 

 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2 
  

  

Harald Solvik og Thomas Gordon Jenssen fra Nye Veier og Øystein Skofteland fra Norkonsult deltok i 
møtet via Teams. 

SAKSFRAMLEGG
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Øystein Skofteland gikk gjennom en presentasjon av prosjektet. 

  

  

Avstemming: 

Kommunedirektørens anbefaling med tillegg enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Vedtak 31.03.2020: 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, 
PlanID 201905 ut til offentlig ettersyn.   

Vedtaket gjøres på følgende vilkår:  

 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av 
plankart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 Byggegrense på 20 m fra vegmidte dagens E39, legges inn på BV og BN2 
  

 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Nye Veier AS i samarbeid med Norconsult AS, planlegger firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense 
110 km/t mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen er en detaljreguleringsplan som baserer 
seg på trasévalget i kommunedelplan (KDP) for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, vedtatt av Lyngdal 
kommune 20. oktober 2016.  
 
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanen ble sendt ut 17.oktober 2019 til offentlige 
myndigheter, aktuelle lag og organisasjoner (både landsdekkende og lokale/regionale), grunneiere, 
naboer og andre interessenter. Frist for å komme med merknader eller innspill var 1. desember 2019. 
Oppstart ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen, Lister og Lyngdals avis 21.oktober 2019. 
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga.  

I begynnelsen av februar 2020 ble det varslet behov for mindre utvidelser av planområdet med frist 26. 
februar for innspill. Det kom ingen vesentlige innspill til denne utvidelsen.  
Prosjektet har en egen nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-herdal-royskar/, 
der oppstartsvarselet ble annonsert. Her kan publikum gi innspill elektronisk i en kartbasert innsynsdialog 
som vil følge prosjektet videre frem mot endelig vedtak av reguleringsplanen.  
Det ble holdt åpen kontordag 14. november på Lyngdal rådhus. Det har også vært månedlige 
samarbeidsmøter mellom Nye Veier og administrasjon, ordfører og utvalgsleder.  
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Etter behandling i UMPT legges reguleringsplanen ut på offentlig høring i 6 uker. Man jobber mot en 
sluttbehandling i kommunestyret før sommeren 2020. Dette forutsetter da at det ikke foretas endringer 
som vil kreve nytt offentlig ettersyn.  
 
Byggestart er planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes da i 2024. 
 
 
Vurdering: 
Kort omtale av tiltaket 
Reguleringsplan for E39 Herdal Røyskår skal legge til rette for bygging av ny E39forbi Lyngdal fra et punkt 
like vest for dagens kryss mellom E39 og Fv 4062 Opsalveien, til området der dagens E39 møter 
lokalvegen Vestre Høylandsvei like vest for Røyskårvatn ca 9 km vest for Rom. Det skal etableres to kryss, 
Herdalskrysset i øst og Røyskårkrysset i vest. For store deler av strekningen skal E39 legges i to tunneler, 
Rossåstunnelen mellom Herdal og Lygna og Kålåstunnelen mellom Lygna og Vintlandsveien sør for 
Røyskår. Mellom disse tunnelene skal ny E39 gå i en høy bru, Kvelland bru, over Lygna like nord for 
dagens Grøvan bru mellom Kvelland og Foss verk. I tråd med vedtaket av kommunedelplanen er det 
utarbeidet en plan som legger til grunn lang tunnel mellom Herdal og Lygna slik at man unngår bru over 
Skiljetjern.  

 
 
Kryssområdene etableres som toplanskryss med alle svingebevegelser og tilførselsveg til eksisterende 
vegnett, dagens E39. Ved kryssene skal det etableres innfartsparkering kollektivtilbud og gang-
sykkeltilførsel langs tilførselsvegen.  
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Reguleringsplanen legger også opp til å bruke overskuddsmasser til landskapstilpasning, nytt 
jordbruksareal og hensyn til vilt m.m. Derfor legger reguleringsplanen opp til etablering av større fyllinger 
i dalføret nord for Rossåstunnelen sitt østre tunnelpåhugg der det legges opp til mulig nydyrkingsareal, og 
langs dagsonen mellom Vintlandsveien og Røyskårkrysset der reguleringsplanen krever landskapsforming 
med sikte på å ivareta viltets mulighet for å trekke på tvers av tiltaket. 

Planen legger opp til at det kan etableres et tverrslag i Rossåsen tunnel mot Foss verk der det kan 
etableres et midlertidig rigg, anleggs- og deponiområde. Slike midlertidige anleggsområder og 
anleggsveier forutsettes tilbakeført og beplantet der disse ligger i LNF områder. Ved Foss verk 
opprettholdes næringsformålet når anleggsfasen er ferdig. Gjeldende reguleringsplan for Foss verk 
(planID  4225_201510) innlemmes i denne reguleringsplanen og oppheves formelt ved vedtak av 
reguleringsplan for E39 Herdal- Røyskår. 
For mer omfattende beskrivelse av tiltaket henvises det til planbeskrivelsen eller fagrapport for veg.  
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Virkninger for miljø og samfunn 
Ettersom reguleringsplanen i hovedtrekk følger kommunedelplanen, er de viktigste konsekvensene for 
miljø og samfunn gjort greie for i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Likevel er det gjort 
ytterligere undersøkelser av verdier for naturmangfold og særlig hjortevilt. Fylkeskonservatoren er også i 
sluttfasen med å registrere eventuelle automatisk fredete kulturminner i området i tråd med 
Kulturminneloven § 9. Planforslaget setter krav til at det i anleggsfasen skal tas hensyn til verdiene for 
naturmangfoldet langs vann og vassdrag der det er mulig. Særlig kryssingen av Lygna og Litleåna skal 
gjennomføres med minst mulig inngrep i vassdraget ettersom dette er lakse- og sjøørretførende vassdrag.   
Reguleringsplanen legger opp til at all matjord som tas bort ved Herdal skal reetableres og brukes til 
nydyrking på et større areal nord for ny E39 ved tunnelportalen for Rossåstunnelen.  
 
Samlet sett er miljøkonsekvensene av tiltaket i denne planen vurdert som noe mindre negative enn slik 
tiltaket var skissert i kommunedelplanen, ettersom vegen ikke skal gå i dagsone ved Skiljetjern. Videre er 
brukryssingen over Lygna flyttet noe lenger mot nord til et område som gir en noe kortere bru og mindre 
inngrep i edelløvskogen vest for elva. Denne bruplasseringen gir også mindre negativ påvirkning på 
fiskeplassen i Kvellandshølen. 
 
Der vegen går i dagsone ved Herdal og Røyskår vil imidlertid endringene og konsekvenser lokalt være 
vesentlige. 
For mer utførlig beskrivelse av virkninger av planforslaget vises det til planbeskrivelsen og ulike 
virkningsnotater for miljø- og samfunnstema. Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-
herdal-royskar/ 
  
Lokale og regionale virkninger 
I samarbeid med lokalt næringsliv legger reguleringsplanen opp til en kryssløsning som så lang det er 
mulig bygger opp rundt ønsket om arealutvikling i dette området. Hensynet til eksisterende næring, bla.a 
Portkongen har vært viktig, samt plassering av tilførselsveg og rundkjøring mot dagens E39 som i størst 
mulig grad åpner for en fleksibel utvikling av tilgrensende areal. Det er derfor regulert inn et 
næringsområde som omfatter både eksisterende næring og en mulighet for utvidelse, på nordsiden av 
Litleåna. Mellom Litleåna og dagens E39 er det lagt inn et område for vegserviceanlegg (BV). Det er lagt 
inn en rundkjøring på dagens E39 hvor også Herdalen Industriområde får mulighet til å koble seg på.  
 
I Herdalsområdet for øvrig legger reguleringsplanen til rette for at bruk av utmark og skog skal kunne 
fortsette i størst mulig grad som før.  Møllevegen er derfor lagt om og muligheten for tømmervirksomhet 
er hensyntatt i samråd med grunneier. Det er videre lagt inn større utfyllingsmuligheter nord for E39 
(hensynssone #1_1) som kan opparbeides til ny dyrka mark. All matjord som graves av i forbindelse med 
anlegget, skal plasseres på området.  
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I regionalt perspektiv vil ny E39 bidra til et vesentlig større felles bolig- og arbeidsmarked, noe som kan 
stimulere til vekst og utvikling i Lyngdal og regionen for øvrig.  
 
 
Innspill til planarbeidet 
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga. De 
som har sendt inn innspill er listet opp i tabellen under. Det kom ingen innsigelsesvarsler. 
 

 Fylkesmannen i Agder  Agder veitransport og Lyngdal næringspark 

 Vest-Agder fylkeskommune1  Verven næringspark (Knut Foss) 

 Statens vegvesen  Lindland Maskin 

 Mattilsynet  Akotek (Andreas Orset) 

 NVE  Andreas Hægeland 

 Norsk maritimt museum  Ludvig Sådland 

 Agder energi  Jarleif Stålesen 

 Lyngdal FrP  Svein Herdal 

 Norges lastebileierforbund (NLF)  Tor Gresaker 

I tillegg har Direktoratet for mineralforvaltning og Norsk maritimt museum levert innspill uten spesifikke 
merknader til oppstarten. 

Innspillene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE fokuserer på planens virkninger for miljø og 
samfunn og forholdet til ulike sektorlover. Vegvesenet, og AKT påpekte behov for innfartsparkering, gang- 

 
1 Nå Agder fylkeskommune 
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sykkel og kollektivløsninger. Vegvesenet hadde også innspill til omklassifisering av dagens E39. Innspill fra 
lag og organisasjoner fokuserte på muligheten for næringsutvikling særlig ved Herdal, mens 
privatpersoner i tillegg påpekte hensynet til vilt. I planbeskrivelsens avsnitt 3.2.5 gjengis en mer utførlig 
gjennomgang av alle innspillene til oppstartsvarselet. Innspillene kan også leses i sin helhet på prosjektets 
hjemmeside 

Slik planen nå foreligger forventer man ikke store reaksjoner ved offentlig ettersyn, siden linja allerede er 
utredet og avklart på kommuneplan-nivå. Det er også flere positive faktorer ved denne planen i forhold til 
kommunedelplanen. Dette gjelder i hovedsak lang tunell, slik at man slipper dagsone ved Skiljetjern, 
bedre plassering av bro over Lygna og massedeponier i Herdal som kan erstatte tapt dyrkamark. Men 
mindre justeringer må påregnes. Dersom det mot formodning skulle vise seg at noen av prioriteringene, 
som ikke berører selve veganlegget, er kontroversielle i forhold til sektormyndigheter, må kommunen 
vurdere å justere planen i henhold til innspill. 

Det har vært en dialog mellom administrasjonen og tiltakshaver like før skrivefrist, og det har blitt gjort en 
del endringer i plankart og bestemmelser. Disse endringene medfører også mindre endringer i 
virkningsnotater, ROS-analyse mv. Disse oppdateres etter vedtak i UMPT, men før offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon: 
 
Slik planforslaget nå foreligger anbefaler kommunedirektøren at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
Aktuelle virkningsnotater, ROS analyse mv. oppdateres i hht. siste endringer i plankart og bestemmelser 
før planen legges ut. 
 
Vedlegg: 

1 Plankart V1 E39 Herdal- Røysgård 
2 Plankart V2 E39 Herdal- Røysgård 
3 NO-REGPLAN-004 Planbestemmelser_e03 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

Til Detaljreguleringsplan for E39 Herdal - Røyskår 

Lyngdal kommune 

 

PlanID: 201905 

Saksnummer: 27/2020 

Vedtatt dato: 18.06.2020 

Sist endret: 04.06.2020 

Revisjoner etter offentlig ettersyn er markert med rød tekst 

 

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å regulere ny E39 firefelts motorveg fra Herdal til Røyskår.  

Detaljreguleringsplan for næringsområde på Foss – gnr 152 bnr 1 og 5, Lyngdal (PlanID 201510) som 

legger til rette for plasskrevende industri, lager/engros, verksted eller lignende som ikke er 

publikumsrettet, er i sin helhet tatt inn i denne reguleringsplanen. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer: 

 Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen 

 Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen  

 Vertikalnivå 3 (VN3): over grunnen  

Vertikalnivå 4 (VN4): på bunnen av sjø- og vassdrag 

3 Fellesbestemmelser for den del av planen som gjelder veganlegget 

 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4) 

 Estetikk og landskapsutforming  

Utformingsprinsipper beskrevet i dokumentet «Estetisk veileder for Nye Veier» datert 15.02.2018 

skal være retningsgivende for detaljering og utforming av veganlegget med sideterreng. 

 Terrengbehandling 

Fyllinger, skråningstopp- og bunn skal tilpasses slik at det blir jevne overganger mot naturlig 

terreng. Fjellskjæringer skal tilpasses bergets kvalitet og retninger/fall på slepper. Alle inngrep 

begrenses med mål om å ivareta mest mulig av eksisterende terreng, vegetasjon og 

landskapskvalitet.  

 Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering og utslipp skal håndteres i 

utslippssøknad.  
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 Verneverdier kulturmiljø/naturmiljø (PBL § 12-7 nr. 6) 

 Kulturmiljø 

a) Alt arbeid nær kulturminner skal skje i samråd med vedkommende kulturvernmyndigheter. 

b) Det er varslingsplikt etter kulturminneloven, til kulturvernmyndighet. Dersom det i forbindelse 

med tiltak oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnene, jf. kulturminneloven § 3. 

 

 Naturmiljø 

a) Dersom det blir påvist forurenset/syredannende fjell/bergarter, skal det gjennomføres tiltak for 

håndtering av forurensede masser. 

b) Etablering av ny vegetasjon skal følge prinsippet om naturlig revegetering med bruk av stedlige 

arter og rene masser.  

c) Der bekker, elver og andre vannforekomster berøres av vegtiltaket men ikke går i kulvert eller rør, 

skal ny eller endret utforming for vannforekomstene opparbeides med naturlig vannføring, med 

stryk, kulper og varierende bredde. Tiltaket skal forelegges ansvarlig myndighet. 

d) Flytting av jordmasser skal gjøres på en måte som hindrer spredningen av fremmede arter som 

eksempelvis kjempespringfrø. 

e) Store, gamle edelløvtrær som må tas ned i forbindelse med anleggsarbeidet stal tas ned i hel 

lengde og plasseres i egnede trekirkegårder. Trekirkegårder etableres på egnede lokaliteter etter 

avtaler med grunneiere.  

 

 Vilkår for bruk (PBL § 12-7 nr. 2)  

 Byggegrenser (PBL § 12-7 nr. 2)  

a) Veglovens byggegrenser gjelder der ikke annet er angitt på plankartet.  

b) Byggegrense mot veg gjelder ikke i SV_1, tunnel. 

c) Byggegrensen mot områdene o_SKF og o_SVG ligger i formålsgrensen der ikke annet er vist i 

plankartet.  

 

 Miljøkvalitet (PBL § 12-7 nr. 3) 

 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø. YM-planen skal sikre at føringer og krav for å oppnå 

miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anleggene. 

YM-planen skal følges opp av tiltakshaver og vegeier(e) i både anleggsfase og driftsfase.  

 

 Luftkvalitet 

For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal 

anbefalte retningslinjer i Klima og miljødepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, legges til grunn for anleggsfase og driftsfase. 
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 Støy  

For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal anbefalte 
retningslinjer i Klima- og miljødepartementets veileder for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
legges til grunn for anleggsfase og driftsfase: 
• Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk skal 

være lavere enn Lden 55 dB. 
• Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23-07, skal være lavere enn L5AF 70 dB. 
• Konkret utforming og utførelse av lokale støytiltak avklares etter samråd med grunneierne. 

 

 

 Vassdrag 

a) Det er satt krav til ivaretagelse av kantsone til vassdrag i hensynssone H560, jf pkt 4.2.2. 

b) Pilarer og brofundamenter skal plasseres slik at hensyn til erosjon og til livet i vassdraget ivaretas.  

c) Det skal utarbeides en overvåkningsplan der miljøtilstanden i berørte vannforekomster skal 

overvåkes i anleggsfasen og 2 år inn i driftsfasen. Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det, 

skal perioden med overvåking forlenges.   

d) Det skal utarbeides tiltaksplan for anleggsfasen som omhandler vannhåndtering i anleggsfase med 

hensyn til forurensning og tiltak som hindrer tilslamming og avrenning til vassdrag, samt unngå 

vandringshinder og -barrierer. 

e) Kulverter skal utformes slik at de ivaretar eksisterende vandringsmuligheter for ørret og ål, også 

ved lav vannføring. 

 

 Samfunnssikkerhet (PBL §12-7 nr. 1, 2 og 4) 

 Ras- og skredfare 

Det tillates ikke gjennomført tiltak i rasfarlige områder uten at sikringstiltak er gjennomført. 

  

 Flom 

a) Alle offentlige vegtiltak skal sikres mot flom etter N200, inkludert klimapåslag. 

b) Det skal sikres at 3. part ikke påføres økt flomfare, som følge av vegtiltaket. 

c) Vegtiltaket skal utformes slik at det er naturlige flomveger. Nedbør skal håndteres innenfor 

planområdet, og fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grøft.  

4 Bestemmelser til arealformål  

 Fellesbestemmelser om eierform  

 Arealformål benevnt med «o_» 

Arealformål benevnt med «o_» foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal 

være offentlige eiendom.  

 Arealformål uten benevnelse  

Arealformål uten benevnelse foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal 

være annen (privat/felles) eiendom.  
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 Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5 nr. 1 

 Næringsbebyggelse – BN_1 og BN_2 

a) Områdene kan benyttes til service-, produksjons- og håndverksbedrifter, turistinformasjonssenter, 

hotell, og annen lettere næringsvirksomhet med nødvendige bygninger og anlegg. Virksomheter 

som baserer seg på detaljhandel tillates ikke 

b) Bygningene skal oppføres som frittliggende eller sammenkjedet bebyggelse. Bebygd areal kan 

utgjøre TBYA=75% av tomtearealet 

c) Gesimshøyden på bygg skal ikke overstige 12m. Største tillatte mønehøyde er 15m. Byggene skal 

ha naturtilpasset farge 

d) Det skal avsettes tilstrekkelig plass til parkering og til av- og pålasting av kjøretøyer. Det skal være 

minst én parkeringsplass pr. 25m2 BRA for kontorbygg. For lager og produksjonsbedrifter skal det 

være én parkeringsplass per 100m2 BRA. 

 

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg - BV  

a) Bebygd areal skal ikke overstige BYA=70% 

b) Området kan benyttes til bensin- og energiladestasjon. Det tillates ikke utvendig lagring på arealet. 

Opparbeidet grøntareal, parkering, kjøreveger, avfallshåndtering, belysning, ladestasjon, infotavler 

o.l. tillates innenfor formålet. 

c) Avkjørsel til området skal etableres fra dagens E39 (Mandalsveien) minimum 50m øst for ny 

rundkjøring for tilkomstveg fra ny E39. 

d) Bensinstasjon eller andre installasjoner som øker risiko for akutt utslipp av kjemikalier skal ikke 

lokaliseres nærmere vassdrag enn 50m. 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5 nr. 2 

 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-7 nr. 1 og 4) 

a) Veglinjen og tilhørende trafikkareal tillates justert horisontalt 5 meter mellom formålene o_SV, 

o_SKF, o_SVG og o_SKV.  

b) Fyllingsskråninger og veg (senterlinje) med høyde som er vist i plankartet tillates justert vertikalt 

med +2 meter/-5 meter.  

 

 Veg, o_SV (2010) 

a) Arealet kan nyttes til veg, ramper, midtdelere, tunneler, bruer, kollektivholdeplasser, havarinisjer/ 

stopplommer, digital infrastruktur, gang- og sykkelveger, fortau, overgangsbruer, underganger og 

tilførselsveger tilknyttet til parkeringsplasser, innretninger for tekniske installasjoner og 

konstruksjoner med videre, etter gjeldende tekniske krav for drift av veganlegget. Formålet tillates 

også benyttet til trafikkøyer, grøfter, grøntarealer i kryssområdene, grøntarealer mellom 

kjørebaner arealer og arealer mellom veg og gang-/og sykkelveger. 

b) O_SV1 skal omfatte kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med ramper til og fra i 

kryssområdene, midtdelere og grøfter og andre tiltak iht. 3.2.2.1.  

 

 Kjøreveg (2011), SKV (2011) 

O_SKV kan nyttes til kjøreveg. Det tillates justeringer av vegframføringen innenfor tilstøtende 

arealformål. Justeringer av vegframføringen skal godkjennes av vegmyndighet/kommunen.  
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 Gang-/sykkelveg, o_SGS (2015) 

Arealet kan nyttes til gang-/sykkelveg.  

  

 Annen veggrunn – Grøntareal, o_SVG (2019) 

a) Innenfor formålet tillates det etablert grøfter, skjærings- og fyllingsskråninger, permanente 

driftsveger for landbruket, stabiliserende tiltak, grøntarealer, viltkulvert, kulverter, støyvoller og 

støyskjermer, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, tekniske installasjoner, 

sedimentasjonsbasseng, borehull, digital infrastruktur, lehus og andre innretninger for bygging, 

sikring og drift av veganlegget. 

b) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over formålet så sant dette ikke kommer i konflikt med 

formålets funksjon.  

 

 Parkeringsplasser, SPP (2082) 

O_SPP tillates nyttet til parkering med tilhørende tekniske installasjoner, herunder ladestasjoner 

for elbil. 

  

 Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrase, o_SKF (2800) 

a) Innenfor o_SKF tillates vegformål, tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og 

fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, borehull, kulverter, 

stabiliserende tiltak, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og 

sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging, sikring og drift av veganlegget.  

b) Andre fordrøyende eller avskjærende tiltak eller rensetiltak for vann fra vegfylling eller 

innlekkasjevann fra tunnel tillates.  

c) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med 

formålets funksjon.  

d) Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.  

 

 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift, PBL § 12-5 nr. 5 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag (L) (5100) 

a) Innenfor formålet tillates nødvendige tiltak for landbruk- og gårdstilknyttet næring basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark der det 

finnes alternativ lokalisering på eiendommen.   

b) Fjellrensk og bergsikring som del av utbygging og drift av veganlegget tillates. 
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 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl § 12-5 nr. 6 

 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, V (6001) kan nyttes til natur- og 

friluftsområde i vassdrag.  

 VAA kan nyttes til bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, kombinert med o_SVG.  

 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) - veganlegget 

 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8, 3. ledd, a)  

 Annen sikringssone restriksjon tunnel (H190) 

a) Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.  

b) I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen som sprengning, peleramming, 

boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.  

c) Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen 

sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.  

 Ras- og skredfare (H310) 

a) Innenfor hensynssone H310 skal det oppføres rassikring. 

b) Alle sikringstiltak må prosjekteres og utføres av firma med skredteknisk kompetanse.  

 

 Flomfare (H320) 

Tiltak i hensynssonen H320 Flomfare, skal vurderes og dokumenteres med hensyn til flomfare, 

før utbygging.  

 

 Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370) 

a) Plan for håndtering av høyspentanlegg i anleggsfasen skal utarbeides i samarbeid med linjeeier.  

b) Det tillates ikke tiltak, anlegg eller innretninger som er egnet til å skape farlige situasjoner eller 

hindre anleggseiers drift av anlegget. Innenfor området skal alle tiltak varsles og godkjennes av 

linjeeier.  

c) Det tillates ikke oppført bygg innenfor faresonen.  
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 Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 

naturmiljø eller kulturmiljø (§ 12-6 jf § 11-8, 3. ledd, c)  

 Bevaring naturmiljø (H560) 

a) H560 gjelder kantsonen til vassdrag. Kantsonen skal ivaretas som en økologisk funksjonell 

kantsone. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggjør dette kan kantvegetasjonen fjernes i 

nødvendig omfang. Fjerning av kantvegetasjon skal ikke skje før arbeid i sonen skal påbegynnes.  

Ved reetablering rekonstrueres elvebreddens form og overflate før det tilrettelegges for naturlig 

revegetering med stedegne arter. 

b) Innenfor H560_1 Herdalsbekken skal bekkens økologiske funksjon som gyteområde for katadrom 

og anadrom fisk sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området. Det skal sikres 

naturlik bunn, vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting.  

c) I sone H560_2, Lygna, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad bevares 

under anleggs- og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke 

forringer natur- og vannkvaliteter permanent, med særskilt tilpasning til fiskevandring.  

d) Innenfor H560_3 skal særskilte naturtyper iht. Miljødirektoratets naturbase hensyntas.  

e) Sone H560_4 Hensyn hjortevilt: 

• Utformingen av området skal optimaliseres med tanke på vandrende hjortevilt. Statens 

vegvesen sin håndbok V134 Veier og dyreliv skal legges til grunn for utforming 

• Areal under bruer skal utformes med størst mulig åpning for å sikre optimale 

passeringsforhold. Minimum fri høyde under bru skal være 6 m. 

• Areal som berøres av anleggsarbeid skal revegeteres med stedegen vegetasjon med sikte 

på hurtig revegetering av hensyn til viltets krav til biotop 

• Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med aktiviteter som kan forstyrre 

hjortevandring som: 

▪ Flatehogst 

▪ Bygging av permanente eller midlertidige bygg eller anlegg 

▪ Lagring 

• Kunnskapsinnhenting og bistand til utforming skal gjøres av viltfaglig kompetanse i 

samråd med Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. 

 

 Bevaring kulturmiljø (H570) 

a) Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H570 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.  

b) H570_1 gjelder ID 117960 

c) H570_2 gjelder ID 103443  

 

 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

a) Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingssone H730 uten godkjenning fra 

kulturminnemyndighet.  

b) Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 

for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

c) H730_1 gjelder ID 3434 

d) H730_2 gjelder ID 263917  
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6 Bestemmelser til bestemmelsesområder (Pbl § 12-7): 

 Massedisponering (#1_1 - 6) 

 I områdene skal det kun plasseres rene masser.  

 Sigevann skal renses før utslipp til resipient.  

 Utformingen av arealene skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng. Deponi skal revegeteres 

med stedegen vegetasjon. Unntak gjelder for #1_1 ref. 6.1.6 

 Arealene tillates opparbeidet i henhold til godkjent anleggsplan, innenfor områder vist i plankartet 

og med maksimale høyder vist i tabellen under.  

 Innenfor områdene kan det etableres kulvert for overvannshåndtering etter behov 

 

Bestemmelsesområder – Kode i plankartet (sted) Maksimalt tillatt kotehøyde på terreng  

#1_1 (Herdal) 94 

#1_2 (Vatlandsdalen/Røyskår) 210 

#1_3 (Vatlandsdalen/Røyskår) 230 

#1_4 (Vatlandsdalen/Røyskår) 240 

#1_5 (Vatlandsdalen/Røyskår) 225 

#1_6 (Vatlandsdalen/Røyskår) 235 

 

 Matjord fra dyrka mark mellom Oppsalveien og tunnelportalen ved Herdal som fjernes som følge 

av vegtiltaket, skal brukes til å etablere ny dyrka jord på en faglig og god måte og fortrinnsvis 

plasseres på bestemmelsesområde merket #1_1 (Herdal). 

 

 Tunnelsoner (#2_2) 

Innenfor bestemmelsesområdene merket #2_2 tillates det plassering av tunnelåpningen, 

støyskjermstiltak og vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer. 

 

 Brusoner (#2_3) 

Innenfor bestemmelsesområdene markert med #2_3 tillates det plassering mellom bru og 

vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer. 

 

 Kulturminner (#10) 

a) Innenfor bestemmelsesområdet #10_3434 skal forholdet til automatisk fredede kulturminner 

avklares med Agder fylkeskommune 

b) Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne 

eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

c) #10_3434 gjelder ID 3434 
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 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91)  

 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91) 

a) Områder merket som #91 Midlertidig bygge- og anleggsområde tillates benyttet til anleggsdrift, 

herunder bygging av anleggsveger, midlertidig lagring av jord- og steinmasser for anleggstiltak, 

med videre samt rivning av bygninger innenfor planområdet. 

b) Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger kan det tillates midlertidige tiltak som punktvise 

utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.  

c) Innenfor området er det tillatt å etablere midlertidig fordrøyningsbasseng/ renseanlegg/ 

sedimentasjonsbasseng.  

d) Der hvor det er konflikt mellom hensynsoner og midlertidig anleggsområde, riggområde og 

anleggsveger tillates anleggstiltak, men tiltak skal gjennomføres skånsomt og i størst mulig grad 

unngå permanent forringelse av lokaliteten.   

e) Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres. 

f) Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning av 

plantesykdommer.  

g) Midlertidig bygge- og anleggsområder skal være tilbakeført og/eller istandsatt senest innen ett år 

etter at det er satt trafikk på vegen.  

 

 

7 Rekkefølgebestemmelser (PBL 12-7 nr. 10) 
 Før anleggsarbeid knyttet til veganlegget kan igangsettes skal følgende foreligge:  

 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

 Massedisponeringsplan 

 Tekniske planer for sammenkoblingene til eksisterende E39, ut over midlertidige løsninger som del 

av anleggsperioden, skal forelegges Statens vegvesen. 

 

 Før det settes trafikk på E39 skal følgende være ferdigstilt:  

 Kollektivtiltak, inklusiv innfartsparkering og sykkeloppstillingsplasser ved E39-kryss og nødvendige 

tilførselsveier til/fra ny E39, samt gang-sykkelveier skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med 

veianlegget på den aktuelle strekningen. 

 

 Innen ett år etter at veganlegget er åpnet for trafikk skal følgende være ferdigstilt:  

Beplantning, revegetering og istandsettingsarbeider av alle arealer knyttet til veganlegg, turveger 

og midlertidig bygge- og anleggsområder skal være ferdigstilt.  

 

 Søknader om tiltak i næringsområde og bensinstasjon/vegserviceområde ved Herdal 

Søknad om tiltak innenfor areal avsatt til næringsområde (BN_1 og BN_2) eller bensinstasjon/veg-

serviceområde (BV) skal ikke godkjennes før ny E39 med tilhørende anlegg er åpnet for trafikk. 
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Bestemmelser for den del av planen som gjelder næringsområde på Foss - gnr 
152 bnr 1 og 5 – Lyngdal, (tidligere PlanID 201510) 
 

8 Området i tidligere PlanID 201510 reguleres til 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

• Næringsbebyggelse 

• Energianlegg 

• Vann- og avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

• Veg 

• Gangveg/gangareal 

• Annen veggrunn – grøntareal 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

• Park 

• Vegetasjonsskjerm 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 

• Landbruksformål 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6) 

• Friluftsområde 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

• a.3) Faresone Ras- og skredfare H310 

• a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370 

• c.) Særlige hensyn Hensyn landskap H550 
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9 Fellesbestemmelser – tidligere PlanID 201510 

 I forbindelse med byggesøknad 
Sammen med byggesøknad skal det utarbeides en situasjonsplan for hvert byggeområde/tomt 

som skal vise: 

• Atkomst til tomta 

• Planeringshøyder 

• Bebyggelsens plassering og høyder 

• Parkeringsareal 

• Ev. internveger og tomteinndeling 

• Grøntanlegg/beplantning 

• Intern overvannsløsning 

• Ev. gjerder 

• Eventuelle driftsveger ut av byggeområdene. 

 

For situasjonsplan av byggeområder/tomter i BT3 skal det vises adkomst til bakenforliggende 

tomter etter dimensjonerende krav satt i §5.1.  

 Støy og forurensning 

a) Støy fra all virksomhet innenfor planområdet skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i 

Miljøverndepartementets veileder T-1442, pkt. 3.1 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. Gjennom skjerming og bygningers plassering og utforming skal det søkes å oppnå 

best mulig støyskjerming i forhold til boliger i nærområdet.  

b) Utslipp til luft skal ikke medføre helseskade eller skape luktulemper for omgivelsene. 

c) Forurenset eller slamholdig overvann skal ikke tilbakeføres vassdraget i verken anleggsfase eller 

driftsfase.  

d) Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på forurenset grunn, skal 

alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal likevel iverksettes strakstiltak for å 

stanse eventuell pågående forurensning. Det skal videre avklares med myndighetene, herunder 

Lyngdal kommune, hvilke krav som påhviler virksomheten, før arbeidet kan igangsettes igjen.  

 Kulturminner 

 Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige kulturminner i 

planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles, i 

samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 

ansvarshavende leder på stedet.  

 Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingsområde H730_3 ID 263919 uten godkjenning fra 

kulturminnemyndighet.  

 Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 

for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

 

 Byggegrense 
Byggegrense er angitt som juridiske linjer i plankartet. Terrassering mot bakenforliggende 

terreng tillates etablert utenfor byggegrenser.  
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 Tekniske anlegg 

a) Nødvendige interne tekniske installasjoner, bygg og anlegg for energiforsyning og vann- og 

avløpshåndtering kan etableres innenfor det enkelte byggeområde.   

b) Vann- og avløpsanlegg skal bygges i samsvar med gjeldende regelverk for vannforsyning og 

kommunen sine krav. VA-anlegget må dimensjoneres slik at det sikrer nok slukkevann ved ev. 

brann. VA-anlegget kan bygges ut gradvis i takt med utbygging av industriområdet, men 

kapasiteten må til enhver tid være tilfredsstillende for den virksomheten som er etablert/under 

etablering i området. 

c) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.  

d) Teknisk plan for overordnet vann- og avløpshåndtering, herunder overvannshåndtering, skal 

godkjennes av kommunen for det enkelte byggetrinn før byggetillatelse for samme byggetrinn kan 

gis. Det skal også fremkomme av teknisk plan at fremtidig påkobling av neste byggetrinn er tatt 

høyde for.  

 Søppelhåndtering 
Alt avfall innenfor næringsområdene skal oppbevares i innelukkede konteinere eller i særskilte 

bygninger. Avfall som pga. volum eller av andre årsaker må lagres ute, skal skjules med tett og 

tilstrekkelig høyt gjerde.  

 Lagring 
Utelagring av råvarer, halvfabrikata, ferdigprodukter eller oppsetting av provisoriske eller 

midlertidige lagerkonstruksjoner skal utføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for 

omgivelsene.  

 Parkering 
a) Innenfor hvert byggeområde skal det opparbeides tilstrekkelig antall parkeringsplasser for den 

enkelte virksomhet. Avhengig av type virksomhet skal en i hver byggesak vurdere behov for 

HC-parkering. For kontorvirksomhet skal det være min. 10 % HC-plasser. 

b) Det må for alle virksomheter avsettes tilstrekkelig areal for laste- og varebiler.  

c) For kontorvirksomhet:  2 bilplass pr. 100 kvm BRA 

For industri/produksjon/lager: 1,2 bilplass pr. 100 kvm BRA 

d) Eventuell fellesparkering for flere virksomheter er tillatt.  

e) For alle næringsvirksomheter og spesialformål skal det etableres ladestasjoner for el-bil. 

Antallet parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den 

enkelte sak.  

f) For alle næringsvirksomheter skal det etableres parkering for sykkel. Antallet 

parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den enkelte sak.  

 Vegskråning, grøfter m.m. 
Skråninger, skjæringer og grøfteareal i forbindelse med anleggelse av felles veg vil i nødvendig 

grad ligge innenfor de tilstøtende formål langs vegen. Inngrep vil variere med stigningsforhold 

i terrenget. I grøntområder skal skråninger og steinfyllinger jordkles og tilsås. 

  

601



 

13 
 

 Tiltak i vassdrag (Fossbekken) 
a) Ved omlegging av bekken skal det i det nye bekkeløpet, legges et tett lag i bekkebunn og 

skråninger bestående av leire eller morenemasser  

b) Mest mulig av kantvegetasjonen til bekken skal opprettholdes, og områder som blir berørt må 

sikres rask revegetering med stedegen vegetasjon. 

c) Dersom det er særlig hensynskrevende arter nedstrøms tiltaksområdet er det viktig at det ikke 

tilføres for mye sedimenter nedover i vassdraget i anleggsperioden. Fylkesmannen i Agder skal 

kontaktes for å avklare dette. 

10 Bebyggelse og anlegg – tidligere PlanID 201510 

 Næringsbebyggelse 1 – 13 
a) Det tillates knuseverkvirksomhet i området i forbindelse med opparbeidelse av 

næringstomter.  
b) Området skal bygges ut i 3 byggetrinn med følgende fordeling: 

c) Byggeområdene Næringsbebyggelse 1-13 kan fradeles til mindre tomter. Endelig 
tomteinndeling fastsettes av kommunen på grunnlag av situasjonsplan til byggesøknad for 
hvert enkelt byggetrinn.  

d) Tillatt bebygd areal for hver tomt er oppgitt i % av BYA. Ved oppdeling av tomter gjelder %-
BYA for hver enkelt tomt. Ved oppdeling av tomter skal størrelsesordenen på den enkelte 
tomt legge opp til en minimumsutnyttelse på 2000 m2 BYA.  

e) All bebyggelse skal ha flatt tak, mørke farger og samme formspråk. Høyde på bebyggelse skal 
ikke overstige 12 m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen.   

f) Gjerde kan settes i formåls- eller tomtegrensen.  
g) Det skal etableres gangsti som forbinder alle byggetrinn med Park1. Denne skal etableres med 

minimum 2,0 m bredde og vises på situasjonsplan ved byggesøknad for det enkelte 
byggetrinn.  

h) Næringstomter skal terrasseres som avslutning mot bakenforliggende terreng. Hver enkelt 
terrassering skal være maks 10,0 m høye og minst 5,0 m brede.  

i) Terrasser tillates nyttet til driftsveger for adkomst til arealer utenfor næringsområder.  
 
  

  

Byggetrinn Byggeområde Høyeste tillatt 
planert kotehøyde 
på næringstomter 

Tomteareal i 
m2 

Høyeste tillatt 
utnyttelsesgrad i % 
av BYA 

1 Næringsbebyggelse1 
Næringsbegyggelse2 
Næringsbebyggelse3 
Næringsbebyggelse4 

42,5 
44,0 – 48,0  
44,0 – 48,0 
50,0 

5681 
15781 
9890 
4244 

80  
80  
80  
80  

2 Næringsbebyggelse5 
Næringsbebyggelse6 
Næringsbebyggelse7 
Næringsbebyggelse8 

50,0 – 55,0 
50,0 – 55,0 
52,5 – 55,0 
55,0 – 60,0 

17024 
12562 
4763 
9250 

80  
80  
80  
80  

3 Næringsbebyggelse9 
Næringsbebyggelse10 
Næringsbebyggelse11 
Næringsbebyggelse12 
Næringsbebyggelse13  

60,0 
60,0 - 70,0 
60,0 
60,0 
60,0 – 70,0 

5426 
8516 
20394 
9779 
10518 

80  
60  
80  
80  
70  
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 Energianlegg 
a) Arealer avsatt til energiforsyning for fremtidige næringsområder.  

 

  Vann- og avløpsanlegg 
a) Områder avsatt til etablering av overvannsbasseng jf. §10.5. 

 

11 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – tidligere PlanID 20151 

 Veg 
a) f_Veg1 reguleres som hovedatkomst til området, og tillates opparbeidet i inntil 7m bredde. 

Vegen tillates stengt med bom. 
b) f_Veg2 er interne veger for BT1-3. Tillates etablert inntil 7m bredde.  
c) Veg er eksisterende atkomstveg til privat bolig utenfor planområdet. Reguleres i eksisterende 

bredde og omfang.   
d) Alle interne veger og kryss/avkjørsler fra byggeområder til f_Veg1 og f_Veg2, samt kryss 

mellom f_Veg1 og f_Veg2 skal opparbeides med svingradius 12 m. 
 

 Gangveg/gangareal 
a) Det skal innenfor avsatte arealer opparbeides gangveg/gangarealer med grus eller asfaltdekke 

i 2,0 m bredde med tilhørende krysningspunkt som vist på plankart.  

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
a) o_Annen veggrunn regulerer sikkerhetsavstand 6,0 m fra vegkant av FV43.  
b) Det skal innenfor f_Annen veggrunn opparbeides vegskulder som skal nyttes til adkomst for 

gående og syklende til planområdet. 

 Annen veggrunn – Grøntareal 
a) Areal avsatt til annen veggrunn er avsatt til grøft, overvannshåndtering, snøopplag og annet 

kantareal til veg. Arealene tillates beplantet med trær eller lignende, så fremt tiltakene ikke 
vanskeliggjør adkomst til eksisterende lufttrukkent høyspenningsanlegg.  

12 Grønnstruktur – tidligere PlanID 201510 

 Park 
a) Park1 er avsatt område til parkareal for brukere av området.  

b) Park1 skal opparbeides som parkareal med bord og benker. 

  

 Vegetasjonsskjerm 
a) Det skal i henhold til rapport vedr. bekkeløpomlegging av Terrateknikk etableres en indre 

skulder på minimum 2 m bredde langs hele den omlagte delen av bekken.   
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13 Landbruks-, natur- og friluftsformål – tidligere PlanID 201510 

 Landbruksformål 
a) Områdene skal være tilgjengelige for allmenheten.  

b) Det tillates utført mindre tiltak som fremmer områdets bruk til rekreasjon og muliggjør 

adkomst til friluftsområder som eksempelvis enkle stier og trapper i tre eller naturstier. 

c) Det skal etableres en kantsone mellom omlagt bekkeløp og byggeområder på minimum 10 m. 

Inngrep i kantsonen kan bare skje dersom det ikke forstyrrer den biologiske balansen i 

vassdraget. 

d) Det tillates terrenginngrep i friluftsområdene i forbindelse med veg- og tomteanlegg. 

Inngrepene skal skje skånsomt, og ev. skjæringer/fyllinger som vil gå inn i 

grønnstrukturområde, skal jordslås med stedlige masser. Områdene skal gis en god 

terrengmessig utforming. 

 

14 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – tidligere 
PlanID 201510 

 Friluftsområde 
a) Formålskode VFR1 og VFR2 omfatter eksisterende og omlagt bekkeløp.  

b) Omlagt bekkeløp skal ha en midlere bredde på 2 m, mens resterende bekkeløp skal bestå i 

dagens omfang.  

15 Hensynssoner – tidligere PlanID 201510 

 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 m over 

tilstøtende vegs nivå.  

 Ras- og skredfare (H310) 
a) Areal som er vist med faresone ras- og skredfare kan bare tas i bruk til næringsvirksomhet 

dersom de er sikret mot ras/skred. 

b) Alle tiltak må prosjekteres og utføres av firma med bergteknisk kompetanse, og skal samsvare 

med rapport av Arentz & Kjellesvig.  

 Høyspenningsanlegg (H570) 
a) Hensynssone H370_1 omfatter lufttrukken linje. Byggeforbudsgrense er 8 meter til hver side 

av anlegget, dvs. en totalbredde på 16 meter.  

b) Hensynssone H370_2 omfatter intern nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har 

totalbredde 4 meter.  
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 Hensyn landskap (H550)  
Hensynssone H550_1 omfatter buffersone mellom byggeområde og FV43. Denne sonen skal 

bevares som en skjerm mot veg og elv. Det tillates ikke tiltak utover nødvendig fyllingsfot til veg 

samt hogst innenfor området.  

Hensynssone H550_2 omfatter en 12 meter bred korridor over eksisterende bekk samt omlagt 

bekkeløp. Det skal innenfor denne sonen ikke gjøres tiltak som kommer i konflikt med 

retningslinjer fra rapport av Terrateknikk.    

Omlegging av bekkeløp er søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen må gi tillatelse til tiltaket.  

16 Rekkefølgebestemmelser - tidligere PlanID 201510 
 Før det kan gis brukstillatelse til næringsvirksomhet innenfor arealene vist som faresone ras og 

skredfare (H310), skal områdene være sikret mot ras som oppgitt i pkt. 9.2. Dette er ikke til hinder 

for at andre deler av det aktuelle byggeområdet kan tas i bruk. 

 Før det gis tillatelse til tiltak for næringsområder, trafikkområder og vann- og avløpsledninger skal 

tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. 

 Det skal foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende brannforsyning i henhold til gjeldende krav 

(TEK10) før utbygging av området.  

 Park1 skal være opparbeidet som omtalt i pkt. 6.1 før byggestart i BT2. 

 Det skal innenfor avsatt formålsarealer for vann- og avløpsanlegg etableres overvannsbasseng jf. 

overvannsrapport utarbeidet av Løyning datert 27.03.17. 

 

 

 

 

 

 

Revisjonsoversikt 

Revisjon Dato Revisjon gjelder Utarbeidet 
av 

Kontrollert av Godkjent 
av 

d01 2020.02.28 1.utkast  ASROM OYSKO TEFAA 

e02 2020.03.20 høringsutkast ASROM OYSKO/NV TEFAA 

e03 2020.03.24 høringsutkast ASROM OYSKO/NV TEFAA 

e04 2020.06.04 Sluttbehandling_v1 ASROM OYSKO/NV TEFAA 

e05 2020.06.04 Sluttbehandling_endelig ASROM OYSKO/NV TEFAA 
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Barnas Anne Cath. Vestly-museum - rettighetsavtale Vestlys arvinger 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune vedtar å inngå vedlagte rettighetsavtale mellom Lyngdal kommune, Rosfjord 
Strandhotell AS og Anne-Cath. Vestlys arvinger.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
«Gamle» Lyngdal kommunestyre vedtok 14.02.2019 å opprette en kommunal styringsgruppe for 
investeringsprosjektet Anne-Cath. Vestlys museum. Nytt kommunestyre vedtok styringsgruppa på nytt 
med noe endring av medlemmer i møtet 31.01.2020. Styringsgruppa har arbeidet videre med prosjektet i 
2020. Selve gjennomføringen av investeringsprosjektet følges opp av Investeringsutvalget. Styringsgruppa 
har arbeidet med formelle forhold rundt museumsfaglige avklaringer, prinsipielle spørsmål rundt 
ivaretakelse av formålet til midlene som har finansiert museet og leieavtalen for området og bygget. 
 
Styringsgruppa har i 2020 bestått av ordfører Jan Kristensen (H), Stein Asle Johnsen (H), Børge Sunnes 
(KrF), Karsten Fidjeland (Sp), ungdomsrådet v/ Frida Falkum, virksomhetsleder kultur Jan Seland, 
kommunalsjef Kristine Valborgland og Gaute Ubostad som representerer Forundringsparken AS. 
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Det er utarbeidet en tilleggsavtale mellom Anne-Cath. Vestlys arvinger og Rosfjord Strandhotell AS som 
Lyngdal kommune kan tiltrå (Vedlegg 1 til saken). Avtalen innebærer en mulighet for Lyngdal kommune til 
å kunne overta rettighetene til å formidle Anne-Cath. Vestlys litterærere og kunstneriske arv. Arven 
omfatter bøker, manuskripter, illustrasjoner, musikk, medieproduksjoner, varemerker, logoer, karakterer 
og kostymer som Vestlys arvinger besitter rettighetene til. Til grunn for denne tilleggsavtalen ligger 
hovedavtalen mellom Rosfjord Strandhotell AS og Anne-Cath. Vestlys arvinger om etablering og drift av 
«Anne-Cath. Vestlys Familiepark» (Vedlegg 2 til saken).  
 
Hensikten med tilleggsavtalen som tilbys Lyngdal kommune er å sikre kommunen en mulighet til å drive 
museet videre dersom det skulle bli et skifte av driftsselskap eller driftsselskapet skulle gå konkurs. 
 
Vurdering: 
 
Avtalen med vedlegg er vurdert av Advokatfirma Tofte DA. Advokat Martin Rødland har bekreftet at 
kommunen ikke påtar seg noen forpliktelser ved å inngå denne avtalen. Avtalen innebærer en rett til å 
kunne benytte rettighetene til Anne-Cath. Vestlys liv og produksjoner på samme vilkår som Rosfjord 
Strandhotell AS har, jfr vedlegg til avtalen. 
 
Lyngdal kommune gis en skriftlig frist på minimum seks uker til å beslutte om de vil overta rettighetene, 
jfr avtalens punkt 4.2. 
 
Kommunen pådrar seg ingen forpliktelse til å betale noe eller hefte for noe ved å inngå denne avtalen. 
 
Avtalen er allerede ferdig gjennomarbeidet og klarert med Vestlys arvinger. Det er advokat Øyvind Sund i 
Advokatfirmaet Interjuris DA som har gjennomarbeidet avtalen for Rosfjord Strandhotell AS.  
 
Styringsgruppa har behandlet avtalen med vedlegg og anbefaler at Lyngdal kommune inngår avtalen. 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at Lyngdal kommunestyre vedtar å inngå den fremlagte 
rettighetsavtalen.  Dette gir Lyngdal kommune er mulighet – dersom det blir vurdert som aktuelt – å drive 
museet videre som et Anne-Cath. Vestlys museum. 
 
Lyngdal kommune vedtar å inngå vedlagte rettighetsavtale mellom Lyngdal kommune, Rosfjord 
Strandhotell AS og Anne-Cath. Vestlys arvinger. 
 
Vedlegg: 

1 Vedlegg 1 Rettighetsavtale Vestlys arvinger og Lyngdal kommune 
2 Vedlegg 2 Hovedavtale Rosfjord og Vestly vedr rettigheter 
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AVTALE 

 

 

Mellom 

 

Lyngdal kommune 

Prost Birkelands gate 4 

4580 Lyngdal 

 

og 

 

Rosfjord Strandhotell AS 

Rosfjord 

4580 Lyngdal 

 

og 

 

Anne-Cath. Vestlys arvinger 

Korvaldveien 84 

3050 Mjøndalen 

 

om 

 

etablering og drift av 

«Barnas Anne-Cath. Vestlys Museum» 

 

 

1. Bakgrunn 

1.1 I 2018 inngikk Rosfjord Strandhotell AS (heretter RS) og Anne-Cath. Vestlys arvinger 

v/Jo Vestly (heretter Vestly) en avtale som forpliktet partene til et langsiktig samarbeid 

som skal muliggjøre etablering, drift og videreutvikling av «Familieparken» i Lyngdal.  

«Barnas Anne-Cath. Vestlys Museum» er en egen enhet innenfor «Familieparken».  

 

Lyngdal kommune skal stå som eier av både museumsbygg og utstilling, mens 

driftsselskapet for «Familieparken» skal stå for den daglige driften av museet.   

 

Rettighetene etter ovennevnte avtale (heretter Hovedavtalen) er gitt til RS og ikke til 

Lyngdal kommune som skal være eier av museumsbygg og utstilling. Det er derfor behov 

for en avtale som sikrer at Lyngdal kommune har mulighet til å overta de rettigheter som 

er nødvendig for å drive museet videre uavhengig av driften i «Familieparken» og RS, og 

som sikrer at Vestly har krav på vederlag for de rettigheter som stilles til disposisjon for 

museet. 

 

2. Rettigheter 

2.1 Rettigheter i denne avtalen omfatte formidling av stoff fra de bøker, manuskripter, 

illustrasjoner, samt musikk, medieproduksjoner, varemerker, logoer, karakterer og 

kostymer som Vestly besitter rettighetene til. Vestly garanterer for å inneha de rettigheter 

de klarerer som sine.  

 

2.2 For det tilfelle at Hovedavtalen blir hevet eller rettighetene blir overdratt til ny part 

etter pkt. 11 i Hovedavtalen, kan Lyngdal kommune på de vilkår som fremgår nedenfor 
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kreve videreført alle de rettigheter/immaterielle rettigheter, som inngår i Hovedavtalen 

for at museet skal kunne etableres og drives i samsvar forprosjektet. Dette innebærer 

rett til formidling av rettighetene i pkt. 2.1 i blant annet følgende former: 

 

a. som installasjoner i Museet 

b. levendegjøring i form av karakterskuespill o.l. i Museet 

c. digital gjengivelse (omfatter gjengivelse i alle elektroniske formater, også der 

verket er lagret på annet fysisk medium, unntatt elektroniske bøker) så sant dette 

ikke går på bekostning av allerede inngåtte avtaler. 

 

Denne disposisjonen er i RS’ interesse og forringer ikke RS’ egne rettigheter som er avtalt 

med Vestly.   

 

2.3 Vestly kan i avtaleperioden ikke disponere over sine rettigheter på en måte som gjør 

at kommunens rettigheter etter denne avtale forringes.  

 

2.4 Lyngdal kommune plikter å respektere de rettigheter som Vestly har etter 

åndsverkloven. Vestly har rett til å bli navngitt iht. samme lov.  

 

2.5 Retningslinjer for godkjenning og tilbakemelding er inntatt i Tilleggsavtale I til 

Hovedavtalen mellom RS og Vestly. Retningslinjene i tilleggsavtalen gjøres gjeldende 

mellom partene i denne avtalen. Tilleggsavtalen er vedlagt som bilag 1. Godkjennelse 

skal skje skriftlig. Dersom Vestly ikke svarer innen 10 dager etter mottak av materiale til 

godkjennelse, ansees det som godkjent. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 

3. Vederlag 

For det tilfelle at Lyngdal kommune krever enerett til museumsdrift basert på 

rettigheter/immaterielle rettigheter etter pkt. 2.2, vil kommunen være forpliktet til å 

betale Vestly en årlig royalty basert på billettinntektene til museet. Satsene og 

bestemmelsene i pkt. 7 i Hovedavtalen og Tilleggsavtale II gjelder tilsvarende mellom 

partene. 

 

4.Varighet/oppsigelser/opphør 

4.1 Lyngdal kommune skal gis en skriftlig frist på minimum seks uker til å beslutte om de 

vil overta rettighetene, jf. pkt. 2.2. Rettighetene gis da for en periode på 10 år. 

 

4.2 Lyngdal kommune har rett til å forlenge avtale på ellers uendrede vilkår i inntil tre 

perioder hver på 10 år. Slik rett må gjøres gjeldende for hver periode ved skriftlig melding 

til rettighetshaverne senest 12 måneder før avtalen utløp. 

 

4.3 Denne avtalen forutsetter at godtgjørelse for rettigheter og arbeid etter pkt. 10.3 i 

Hovedavtalen er betalt.  

 

4.4 Ved avtalens opphør bortfaller Lyngdal kommunes rettigheter etter denne avtale. 

Lånt materiell skal tilbakeleveres.  

 

 

 

 

5. Overdragelse 
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5.1 Lyngdal kommune har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne 

avtale til en eventuell ny eier/driver av museet.  

 

6. Mislighold 

Ved mislighold av en parts plikter etter avtalen kan den annen part kreve at den 

misligholdende part retter misligholdet så snart som mulig. Den annen part kan også 

kreve erstatning for sitt tap som følge av misligholdet. 

 

I tillegg til å kreve erstatning kan en part heve avtalen med umiddelbar virkning hvis den 

annen part ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen, og dette medfører vesentlig 

kontraktsbrudd. 

 

Den som hever avtalen, må melde fra om dette innen rimelig tid etter at vedkommende 

fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet som gir rett til å heve avtalen og til at det 

kunne gi adgang til å heve avtalen. Ellers tapes retten til å heve. Dette gjelder likevel ikke 

hvis den annen part har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig i strid med redelighet og 

god tro. 

 

Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor en parts kontroll som parten 

ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtalens inngåelse eller å 

unngå eller overvinne følgene av, kan den annen part ikke kreve erstatning eller gjøre 

andre misligholdsbeføyelser gjeldende så lenge hindringen foreligger. Tilsvarende 

suspenderes den annen part motytelse så lenge hindringen foreligger. 

 

7. Tvister 

Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter etter denne avtale skal tvisten 

søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter med 2 ukers varsel fra den annen part å 

delta i slike forhandlinger.  

 

Dersom forhandlinger ikke fører fram, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler. 

Kristiansand tingrett velges som rett verneting.  

 

8. Vedlegg 

Følgende dokumenter er gjort til en del av avtalen.  

 

 a. Hovedavtalen 

 b. Tilleggsavtale I 

 c. Tilleggsavtale II 

 

*** 

 

Denne avtale inngås i 3 eksemplarer, ett til hver av partene. 

      

Sted, dato 

 

 

__________________ __________________  __________________ 

Lyngdal kommune  Rosfjord Strandhotell AS  Anne-Cath. Vestlys  

         Arvinger v/Jo Vestly 

610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



 

 Arkivreferanse: 2020/4775-1 
 Arkivkode:  
 Saksbehandler: Hege Solli 
 Adm.enhet: Bibliotek 
 Dato: 10.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 71/2020 

 

Etablering av stiftelsen "Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum" 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
1. Stiftelsen «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» opprettes av Lyngdal kommune i 2020.  
 
2. Kommunestyret bevilger 100 000 kroner til grunnkapital for stiftelsen i 2020. Midlene belastes 
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger som reduseres fra kr. 750.000 til kr. 650.000  

3. Kommunestyret vedtar foreslåtte vedtekter for «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum». 

4. Lyngdal kommunestyre oppnevner styrerepresentant og vararepresentant fra politisk nivå.  

Som kommunens styrerepresentant velges: 

Som vararepresentant velges: 

5. Kommunedirektøren oppnevner to styrerepresentanter fra administrativt nivå. 

6. Oppgaver knyttet til daglig ledelse av stiftelsen legges til Virksomhet for kultur.  

7. Årlig leie øremerkes til formålet og benyttes til drift av stiftelsen og utvikling av museet. Midlene 
overføres Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestlys-museum som disponerer midlene. 

 
 
Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Barnas Anne-Cath. Vestly-museum skal bygges i forbindelse med etableringen av Anne-Cath. Vestlys 
forundringspark. Museet er finansiert av Kvinesdal kommune (5 mill. kroner), Farsund kommune (5 mill. 
kroner), Lyngdal kommune (15 mill. kroner), gamle Audnedal kommune (2,5 mill. kroner), Vest-Agder 
fylkeskommune (5 mill. kroner) og over Statsbudsjettet (15 mill. kroner). Totalt utgjør dette 47,5 mill. 
kroner. Det er Lyngdal kommune som skal eie museumsbygget. Driften skal ivaretas av det private 
driftsselskapet Forundringsparken AS.  

Det er etablert en styringsgruppe som følger investeringsprosjektet fra kommunens side, og saken med 
forslag til vedtekter for en stiftelse har vært behandlet der. Styringsgruppen har i 2020 bestått av ordfører 
Jan Kristensen (H), Stein Asle Johnsen (H), Børge Sunnes (Krf), Karsten Fidjeland (Sp), ungdomsrådet ved 
Frida Falkum, Gaute Ubostad (representant for Forundringsparken AS) samt Kristine S. Valborgland og Jan 
Seland fra kommunens administrasjon. 

 
Vurdering: 
 
Det er behov for å etablere et organ som kan gi faglige råd til driftsselskapet og sikre kvalitet og langsiktig 
utvikling av Barnas Anne-Cath. Vestly-museum.  Kommunedirektøren foreslår at Lyngdal kommune står 
som oppretter av stiftelsen «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» for å ivareta en god og faglig 
forvaltning og formidling av Anne-Cath. Vestlys litterære og kunstneriske arv. Stiftelsen skal gjøre dette 
gjennom nødvendige avtaler med driftsselskapet Forundringsparken AS. 
 
Det er utarbeidet et forslag til vedtekter for stiftelsen som kommunedirektøren ber kommunestyret ta 
stilling til. Det er behov for å avsette et beløp som benyttes som stiftelsens grunnkapital. Videre vil det 
være et behov for midler til drift av stiftelsen og utvikling av museet.  
 

Det er viktig å legge til rette for at Barnas Anne-Cath. Vestly-museum får en langsiktig og ønsket kvalitativ 
utvikling. Å opprette en stiftelse vurderes som en god innretning for å oppnå dette formålet, og 
formålsparagrafen for stiftelsen vil sørge for at arbeidet som utføres vil være forenelig med oppretterens 
opprinnelige intensjon. Kommunedirektøren vurderer videre at museet vil få legitimitet i 
museumssektoren dersom en stiftelse støtter opp omkring driften. Det vil også kunne være 
hensiktsmessig å organisere et understøttelsesorgan som stiftelse for å kunne skaffe tilveie ekstern 
finansiering til utviklingsprosjekter. Det foreslås at stiftelsen skal registreres som en alminnelig stiftelse.  

Stiftelsens formål og forslag til vedtekter 
Formålet med «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» er at stiftelsen skal gi faglig støtte til 
museets driftsselskap. Stiftelsen skal være pådriver for å sikre kvalitet og en langsiktig videreutvikling av 
museet samt støtte opp omkring nye forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til museet. Den foreslåtte 
formålsparagrafen ivaretar at det arbeides i tråd med den grunnleggende ideen omkring museet slik at 
det blir en kulturmøteplass der voksne og barn kan lære om Anne-Cath. Vestlys liv, hennes forfatter- og 
kunstnerskap, og verdiene hun formidlet gjennom sine bøker. I henhold til foreslått leieavtale mellom 
driftsselskap og kommune, er det oppført i punkt 5.2 at leietaker forplikter seg til å til å rette seg etter 
Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum sine beslutninger knyttet til museets faglige innhold og 
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uttrykk. Stiftelsen skal imidlertid ikke ha myndighet til å pålegge driftsselskapet driftskostnader gjennom 
sine vedtak, men skal jobbe tett for å understøtte museet faglig og sikre en ønsket kvalitet.  

 
Styrerepresentanter 
Det er viktig å sikre et styre som har relevant og utfyllende kompetanse og aktører som har roller som 
skal ivareta ulike perspektiver av drift og utvikling av museet. Det anses som vesentlig at en representant 
fra driftsselskapet for museet deltar i styret. Likeledes en representant for Vestly-familien.  

Lyngdal kommune foreslås å stå som oppretter av stiftelsen, og det er naturlig at det oppnevnes inntil to 
representanter fra administrasjonen med litteratur- og kulturfaglig kompetanse samt en politisk 
representant. Det foreslås at Lyngdal kommunestyre oppnevner styrerepresentant og vararepresentant 
fra politisk nivå. Kommunedirektør oppnevner styrerepresentant(er) fra administrativt nivå. I tillegg ser 
kommunedirektøren det som hensiktsmessig at styret selv kan supplere styret med inntil tre 
representanter som har relevant faglig kompetanse.  

Daglig ledelse av stiftelsen og økonomiske konsekvenser 
Etableringen av Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum, forutsetter at det er ressurser til å drive 
stiftelsen etter formålet. Det vil være behov for å bidra med personalressurser og sikre midler til drift som 
påløper gjennom stiftelsens arbeid.  

Det er behov for personalressurser for å utøve arbeidsoppgaver i tråd med stiftelsens formål og 
oppfølging av de vedtak som fattes. Det er uklart hvor stort arbeidsomfanget blir, men oppgaver som vil 
måtte løses er å forberede saker til styrebehandling, tilstedeværelse på styremøter, oppfølging av vedtak, 
søking om tilskudd, prosjektutviklingsarbeid, ordinær kontordrift mm.  Kommunedirektøren foreslår at 
oppgaven legges til Virksomhet for kultur og løses som en del av oppgaveporteføljen til virksomheten. 
Stiftelsen skal også ha eget regnskap som føres av Lyngdal kommune  
 
Kommunedirektøren vurderer Barnas Anne-Cath. Vestly-museum til å ha regional betydning, og museet 
vil være et viktig kulturtilbud som har attraksjonsverdi både på et regionalt og nasjonalt nivå. Museet blir 
en merkevare for kommunen og kan bidra til økt omdømme for regionen. I arbeidet med Regionplan 
Lister 2030 belyses betydningen av å utvikle attraktive steder for både tilreisende og innbyggere i 
regionen, og det er derfor naturlig at kommunen tar et ansvar og er involvert i arbeidet.  Det er i 
kommunens interesse å være en god pådriver for at museet utvikles i tråd med intensjonen, og det er 
naturlig at kommunen bidrar med kulturfaglig kompetanse for å utvikle museet. Kommunedirektøren 
vurderer at problemstillinger knyttet til habilitet eller inhabilitet vil være minimale dersom en velger en 
slik løsning. Samtidig bør en oppmuntre styret til å ta aktiv del i å løse en del av oppgavene som følger av 
styrevedtak.  
 
I tillegg til å benytte virksomhetens personalressurs, vil det være behov for midler til drift av stiftelsen og 
utvikling av museet. Kommunedirektøren vurderer det slik at den årlige leieinntekten fra driftsselskapet 
kan øremerkes til formålet.  Leiesummen driftsselskapet bidrar med, er tenkt tilbakeført gjennom 
stiftelsen for videre utvikling av innhold i museet og driftskostnader knyttet til stiftelsen.  
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Utviklingstiltak som settes i gang på grunnlag av vedtak i stiftelsen, forutsetter en at det er innvilget 
ekstern finansiering fra ulike tilskuddsordninger til tiltakene.   

I følge Lov om stiftelser § 14 skal stiftelser ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner.  
Innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet, må styret melde stiftelsen til Lotteri- og 
stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret. For at stiftelsen skal registreres forutsetter dette at 
hele grunnkapitalen er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen. Grunnkapitalen må stilles til rådighet fra 
oppretter på inneværende års budsjett. 

 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at stiftelsen «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» opprettes av 
Lyngdal kommune, og at kommunestyret bevilger 100 000 kroner til grunnkapital for stiftelsen i 2020. .  

Videre tilrås at foreslåtte vedtekter for «Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» vedtas. 
 
Lyngdal kommunestyre oppnevner styrerepresentant og vararepresentant fra politisk nivå. Det anbefales 
at kommunedirektør oppnevner 2 styrerepresentanter fra administrativt nivå. 

Kommunedirektøren foreslår videre at oppgaver knyttet til daglig ledelse av stiftelsen legges til 
Virksomhet for kultur. Til slutt anbefales det at årlig leie øremerkes til formålet og benyttes til drift av 
stiftelsen og utvikling av museet. Midlene overføres Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum som 
disponerer midlene. 

 
 
 
Vedlegg: 

1 Barnas Anne-Cath. Vestly-museum - Stiftelsesdokument og forslag til vedtekter - utgave til 
styringsgruppa 080620 
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Utkast til Stiftelsesdokument – Anne Cath. Vestly museum   

  

Lyngdal kommune oppretter gjennom dette dokumentet stiftelsen  
Barnas Anne-Cath. Vestly-museum.   

Stiftelsen har som formål å sikre en god og faglig forvaltning og formidling av Anne-Cath. Vestlys litterære og kunstneriske arv. Stiftelsen skal gjøre dette 
gjennom nødvendige avtaler med driftsselskapet Forundringsparken AS.  

Stiftelsens grunnkapital består av 100 000 kr., som med dette overdras med endelig virkning til stiftelsen.   

Stiftelsens styre velges som angitt i vedtektene.   

Barnas Anne-Cath. Vestly-museum skal utvikles og driftes av et driftsselskap.  

Stiftelsen skal registreres som en alminnelig stiftelse.  

På vegne av Lyngdal kommune:  

  

Lyngdal, __/__/__  

  

__________________________  

Jan Kristensen (ordfører)  

 

 

 

 

 

626



UTKAST TIL  
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BARNAS ANNE-CATH. VESTLY-MUSEUM   

Navn  
Stiftelsens navn er Barnas Anne-Cath. Vestly-museum  
 
Stifteren 
Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum er stiftet av Lyngdal kommune  
 
Formål   
Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum skal sikre kvalitet og gi faglige råd til et driftsselskap for museet eller det organ som til enhver 
tid drifter museet.  Stiftelsen skal bistå i en langsiktig videreutvikling av museet, samt støtte opp omkring nye forsknings- og 
utviklingsprosjekter knyttet til museet.   
 
Stiftelsen skal bidra til at museet blir en kulturmøteplass der barn og voksne sammen kan lære om Anne-Cath. Vestlys liv, hennes 
forfatterskap og verdiene hun formidlet gjennom sine bøker og publikasjoner.   
 
Stiftelsen skal arbeide for at Barnas Anne-Cath. Vestly-museum blir et levende museum med høy faglig standard som forvalter og 
formidler den litterære og kunstneriske arven etter forfatteren. Stiftelsen skal støtte opp under museets arbeid med å skape et 
engasjement hos barn og voksne for gode menneskemøter, mangfold og møter mellom generasjoner.   
 
Stiftelsen skal bygge opp omkring museets arbeid for å inspirere til fantasi, mangfold, lek og leselyst.   
 
Stiftelsen skal også støtte opp om museets arbeid med å skape stadig ny interesse for Anne-Cath. Vestlys samfunns- og samtidsengasjerte 
forfatterskap.    
 
Verdier fra hennes forfatterskap - som vennskap, samarbeid, respekt for andre mennesker, ærlighet, betydning av likestilling, ta barn på 
alvor og formidle håp, - skal være førende verdier som gir rom for at barn og unge kan oppleve kunst på en kreativ og skapende måte.   
 
Stiftelsen skal sikre at barn og unges medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt slik at barn og unge blir aktive aktører i en stadig 
utvikling av museet.   
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Stiftelsen skal legge til rette for å etablere interessante partnerskap og samarbeid som bygger opp rundt formålet for museet både 
nasjonalt og internasjonalt.   
 
Stiftelsen skal bistå museet i særlig satsing på å fremme ny barnelitteratur.   
 
Styre 
Styret er stiftelsens øverste organ.   
 
Stiftelsens styre skal ha mellom fem og åtte medlemmer. Styrets medlemmer bør besitte museumsfaglig, litteraturfaglig eller annen 
relevant kompetanse.  
 
Stiftelsens styre skal bestå av følgende:  
-En representant fra styret i den virksomheten som til enhver tid drifter museet 
-En representant fra Vestly-familien  
-Inntil to representanter fra administrasjonen i Lyngdal kommune med kompetanse innen kultur og litteratur 
-En representant fra politisk nivå i Lyngdal kommune 
- Inntil tre representanter med relevant faglig kompetanse. Disse tre representantene suppleres av styret.   
 
Det utpekes en personlig vararepresentant for styremedlemmer fra driftsselskapet for museet, Vestly-familien og fra politisk nivå i Lyngdal 
kommune. Styrets medlemmer kan stille med en observatør til styremøtene ved behov. 
 
Styret oppnevnes for en periode på fire år. Utover denne perioden er styret selvsupplerende. Styret velger selv leder og nestleder. Styret 
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.   
 
Stifter oppnevner styremedlemmer fra politisk og administrativt nivå fra Lyngdal kommune. Styret representerer stiftelsen utad. 
 
Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital er på 100 000 kr.  
 
Midler til stiftelsens løpende virksomhet skal skaffes til veie gjennom bidrag fra stifter. Midler til stiftelsens virksomhet utover løpende 
driftsoppgaver, kan også skaffes til veie fra andre aktører.  
 
Låneopptak og andre større økonomiske disposisjoner skal godkjennes av stifter. 
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Endring av vedtektene 
  
Styret kan beslutte å endre vedtektene med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer.  
 
Stifter skal gi uttalelse hvis det søkes om vedtektsendringer. Endringen(e) skal deretter godkjennes av Stiftelsestilsynet i henhold til 
stiftelseslovens §51 
 
Valg av revisor 
Revisor velges av stifter av stiftelsen.  
 
Oppløsning 
Dersom stiftelsen skal opphøre, behandles saken som en vedtektsendring.   
Styret kan beslutte å oppløse stiftelsen med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer.  
 
Stifter skal gi uttalelse hvis det søkes om oppløsning. 
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Kommunestyret 18.06.2020 72/2020 

   

 

Barnas Anne Cath. Vestly-museum - leieavtale bygg og område 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Vedlagte leieavtale godkjennes.  
 
Styringsgruppa for Barnas Anne-Cath. Vestly-museum får fullmakt til å endre avtalens punkt 4 
«Leieobjekt» når størrelsen på tomtearealer tilknyttet museet blir avklart. 
 
Årlig leie øremerkes til formålet og benyttes til drift av stiftelsen og utvikling av museet. Midlene 
overføres til stiftelsen «Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» som disponerer midlene.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Lyngdal kommune har vedtatt å bygge «Barnas Anne-Cath. Vestly-museum». Lyngdal kommune er eier av 
bygget og tilhørende tomt. I tillegg omfatter eiendommen amfi, lekeplass og «Mormors hage». Omfanget 
av tomten utover en begrenset tomt rundt bygget og er ikke avklart. Bruk av parkeringsplasser er heller 
ikke avklart. 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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For å sikre forutsigbarhet for begge parter et det arbeidet over lengre tid i styringsgruppa for Anne-Cath. 
Vestlys museum med å få til en leieavtale som tydelig avklarer forholdet mellom partenes rettigheter og 
plikter.  
 
Styringsgruppa har i 2020 bestått av ordfører Jan Kristensen (H), Stein Asle Johnsen (H), Børge Sunnes 
(KrF), Karsten Fidjeland (Sp), ungdomsrådet v/ Frida Falkum, virksomhetsleder kultur Jan Seland, 
kommunalsjef Kristine Valborgland og Gaute Ubostad som representerer Forundringsparken AS. 
  
 
 
Vurdering: 
 
Det har vært en grundig prosess med å utarbeide en hensiktsmessig og dekkende leieavtale.  
 
Det er lagt til grunn en standard leieavtale for avgiftspliktig utleie. Lyngdal kommune er registret som 
utleier av bygg, og får da fradrag for merverdiavgift på investeringsutgiftene, og må fakturere leie med 
utgående merverdiavgift. Dette om omhandlet i avtalens punkt 9, og er en viktig del for å sikre 
kommunen en riktig behandling av merverdiavgiften på investeringen. Det var viktig at kommunen får 
fradrag for merverdiavgiften på investeringen, ellers ville midlene rukket betydelig kortere (verdi 
tilsvarende 25% merverdiavgift på rammen). 
 
Det har vært viktig for kommunen at vi ikke har et ansvar for daglig og periodisk vedlikehold. Ansvaret og 
kostnadene må besørge av leietaker. Det er da viktig å sikre seg at vedlikeholdet likevel utføres på riktig 
nivå. Dette er omhandlet i punkt 10, 12, 13 og 15. Se spesielt punkt 12 (1) i leieavtalen. 
 
Det har også vært viktig at leietaker forplikter seg til å rette seg etter stiftelsens faglige råd for å sikre at 
det offentliges og bidragsyternes interesser i museet ivaretas. Det er derfor inntatt en forpliktelse om 
dette i leieavtalens punkt 5 (2). 
 
Det er ikke stilt krav om garantier eller depositum. Leietaker er i en svært krevende situasjon som følge av 
korona-pandemien. Styringsgruppa har derfor utelatt bestemmelser om dette. Det er viktig for det 
offentlige at driften av museet igangsettes snarest mulig. Leiebeløpet er også forholdsmessig lite i forhold 
til kommunens driftsbudsjett, samt at leieinntektene ikke skal inngå i kommunens drift, men tilbakeføres 
til museet gjennom stiftelsen. Dette følger av formålet med bidragene fra de andre kommunene, staten 
og fylkeskommunen. Det er foretatt en avveiing i forhold til hva som er en rimelig leie for museet. 
Leiebeløpet må stå i et visst forhold til investeringens størrelse.  
 
Selve bygget er på 800 m² og har en verdi på rundt 20-25 millioner med en avgrenset tomt rundt. 
Rammen for hele investeringsprosjektet er på kr 47,5 mill. Det er ut fra en vurdering av forholdene 
foreslått en leie på kr 1 mill for bygget og tilhørende tomt. 
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Leieinntektene må tilbakeføres formålet, og det foreslås at inntektene avsettes til et bundet driftsfond 
som disponeres av stiftelsen «Barnas Anne-Cath. Vestly-museum». 
Størrelsen på tilhørende tomt er ikke avklart. I investeringsprosjektet for «Barnas Anne-Cath. Vestly-
museum» ligger det betydelig midler til utarbeidelse og anskaffelse av innholdsattraksjonene i museet. 
Innholdsattraksjonene vil måtte fornyes jevnlig og vil tape seg i verdi på sikt. Anskaffelsen av 
innholdsattraksjonene er også kompliserte anskaffelser ut fra regelverket om offentlige anskaffelser. Det 
ligger også større muligheter for å utløse ytterligere tilskudd til utviklingen av innholdet dersom heller 
leietaker har ansvar for deler av dette. Prosjektets ramme må likevel ikke reduseres.  Det jobbes derfor 
med en løsning der kommunen heller eier en større del av tomteområdet og mindre del av innholdet. 
Styringsgruppa undersøker derfor mulighetene for at Lyngdal kommune kjøper tomteområdet til museet 
og parken og leier ut området til driftsselskapet for parken. Driftsselskapet for parken må da stå for en 
større del av innholdet i museet selv. 
 
Dette vil totalt sett være en mer gunstig løsning for museet, parken og for kommunen. Kommunen får en 
varig verdi i form av et stort område, anskaffelsene kan gjøres fleksibelt og effektivt, og det kan utløses 
ytterligere tilskudd til anskaffelsen av innholdet. 
 
Størrelsen på området er derfor ikke avklart i leiekontrakten. Siden rammen for prosjektet er den samme 
– kun en omfordeling mellom tomt og innhold – vil ikke dette føre til en endring av leiebeløp eller andre 
vesentlige forhold i avtalen. Det foreslås at styringsgruppa for Barnas Anne-Cath. Vestlys museum får 
fullmakt til å endre avtalens punkt 4 «Leieobjekt» når størrelsen på tomtearealer tilknyttet museet blir 
avklart. 
 
Leieavtalen har vært utarbeidet i samarbeid med Advokatfirma Tofte DA.  
 
 
Konklusjon: 
Styringsgruppa for Barnas Anne-Cath. Vestlys museum legger frem vedlagte avtale for kommunestyret og 
ber om at kommunestyret godkjenner denne. 
 
Styringsgruppa for Barnas Anne-Cath. Vestlys museum får fullmakt til å endre avtalens punkt 4 
«Leieobjekt» når størrelsen på tomtearealer tilknyttet museet blir avklart. 
 
Årlig leie skal øremerkes formålet med bevilgningene som er etablering og drift av museet. Midlene skal 
gå til å dekke driften av stiftelsen og utvikling av museet.  
 
Vedlegg: 

1 Leieavtale endelig forslag til KS 18062020 
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1 UTLEIER 
(1)Lyngdal Kommune, org.nr. 922 421 498 
 
2 LEIETAKER 
(1)Forundringsparken AS, org.nr. 922 216 886  
 
3 EIENDOM 
Barnas Anne-Cath. Vestlys Museum, samt seksjonert eiendom og tilhørende eiendom i Lyngdal 
Kommune. 
 
4  LEIEOBJEKT 
(1)Leieobjektet består av arealer til leietakers eksklusive bruk, tekniske rom og utomhus arealer. 
Leieobjektet skal være i henhold til utlyst konkurransegrunnlag av [dato].  
 
(2)Arealene til leietakers eksklusive bruk, samt andel av fellesarealer og tekniske rom, utgjør totalt ca. 
800 kvm. BTA. I tillegg til bygningsmassen omfattes amfi, lekeplass og «Mormors hage», og tomtearealer 
tilknyttet eiendommen. 
 
(3)Parkeringsplasser inngår i leieobjektet. Oversikt over og avtale om dette utarbeides etter nærmere 
avtale mellom partene. 
 
5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 
(1)Leieobjektet skal benyttes museumsdrift knyttet til opplevelsespark.  
 
 
(2) Leietaker forplikter seg til å rette seg etter stiftelsen «Barnas Anne-Cath. Vestly-museum» sine faglige 
beslutninger knyttet til museets innhold og uttrykk.  Leietaker skal sitte i styret for stiftelsen «Barnas 
Anne-Cath. Vestly-museum». 
 
 
(3)Endring av virksomheten i leieobjektet er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Manglende svar innen rimelig tid på søknad om samtykke 
etter bestemmelsene i dette punkt skal ikke anses som samtykke. 
 
6  OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER 
(1)Leieobjektet overtas ryddet og rengjort, og for øvrig i henhold til punkt 4 (1) ovenfor. 
 
(2)Utleier skal per overtakelse besørge at leieobjektet er i samsvar med de offentligrettslige 
bygningstekniske krav som gjelder for leieobjektet, gitt den virksomhet som skal drives av leietaker i 
henhold til punkt 5. Utleiers forpliktelser etter dette punkt 6 (2) omfatter ikke innrednings- eller 
bygningsmessige arbeider som utføres av leietaker. 
 
(3)Offentligrettslige krav per overtakelse tilknyttet leietakers virksomhet/bruk av leieobjektet, som ikke 
er av bygningsteknisk karakter, er leietakers ansvar. 
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(4)Ved overtakelse skal utleier gi leietaker en innføring i bruk av teknisk utstyr/innretninger i leieobjektet 
som skal benyttes av leietaker. Videre skal utleier ved overtakelse fremlegge driftsmanualer/-instrukser 
for leieobjektet med teknisk utstyr og innretninger. Leietaker forplikter seg i hele leieperioden til å følge 
utleiers til enhver tid gjeldende driftsmanualer/instrukser. 
 
7  LEIETID 
(1)Leieforholdet løper fra 1. april 2021 til 1. april 2036, hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. 
Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. 
 
(2) Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i 2 perioder på inntil 10 år på samme vilkår som i denne 
leieavtalen. Dersom leietaker ønsker å benytte sin rett, skal dette meddeles skriftlig til utleier minst 6 
måneder før utløpet av inneværende leieperiode. 
 
8 LEIESUM  
(1)Årsleien utgjør NOK 1.000.000,- (eksklusive merverdiavgift). Leievederlag for 2021 utgjør kr 200.000,- 
(eksklusive merverdiavgift). 
 
(2)Leien forfaller til betaling etterskuddsvis 1. i hvert kvartal med NOK 250.000,-  
 
(3)Utleier utsteder faktura til leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende 
regelverk, og med opplysninger om utleiers kontonummer for betaling av leien. 
 
(4)Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. 
  
(5) Direkte og for egen regning betaler leietaker energi til egne eksklusive arealer, etter egen måler, 
rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder innvendig vask av vinduer) og vaktmestertjenester for 
egen bruk.  
 
(6) Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold til lov 
av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved 
purring. 
 
(7)I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller avgifter, skal 
leietaker betale disse. Reguleringen i dette avsnitt gjelder ikke eiendomsskatt. Eventuell eiendomsskatt 
betales av utleier. 
 
(8) Leietaker har ansvaret for å betale kommunale avgifter og strøm 
 

9 MERVERDIAVGIFT 
(1) Per leiestart omfattes hele leieobjektet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret.  
 
(2)Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på leie, felleskostnader 
og eventuelle andre kostnader knyttet til arealer som per leiestart er og/eller i løpet av leieperioden blir 
omfattet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret. 
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(3)Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers 
fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi utleier opplysninger om 
forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige status til hele eller deler av leieobjektet.  
 
(4)Dersom utleier har samtykket til fremleie av leieobjektet, og de fremleide arealene kan omfattes av 
utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter leietaker senest innen utgangen av den 
avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for fremleien. Eventuelle 
utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker.  
 
(5)På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi en skriftlig, årlig 
redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie 
også en bekreftelse på at leietaker er frivillig registrert for fremleien. Redegjørelsen skal også inneholde 
en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i 
løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende 
dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til 
enhver tid måtte følge av gjeldende regler.  
 
(6)Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal leietaker og eventuelle fremleietakere beholde 
egne justeringsforpliktelser på bygningsmessige tiltak foretatt på leieobjektet.  
 
(7)Leietaker skal holde utleier skadesløs for ethvert merverdiavgiftstap utleier måtte bli påført, herunder 
redusert fradragsrett og tilbakeføring/justering av fradragsført inngående merverdiavgift samt renter, 
tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med slikt merverdiavgiftstap, som følge av regelverksendringer 
knyttet til leietakers bruk/virksomhet, leietakers bruksendring, fremleie, 
selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende. 
 
(8)Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til 
betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 
gjelder tilsvarende. 
 
10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 
(1)Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet.   
 
(2)Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), 
vedtekter, instrukser, driftsmanualer og -instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og 
som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er i leieperioden ansvarlig overfor alle offentlige 
myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende 
offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav (bygningstekniske og andre) knyttet til leietakers 
særlige bruk av leieobjektet, herunder krav tilknyttet universell utforming og krav fra arbeidstilsyn, 
helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, er det leietakers 
ansvar å oppfylle i leieperioden.  
 
(3)Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem som 
oppfyller de til enhver tid gjeldende krav.  
 
(4)Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller 
ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Røyking er ikke 
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tillatt i leieobjektet. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. 
Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar. 
 
(5)Avfall må legges i eiendommens søppelkasser/kildesorteringssystem. Avfall av ekstraordinært omfang 
eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet 
fjerne for leietakers regning. All avfallshåndtering skal følge de til enhver tid gjeldende offentlige krav. 
 
(6)Ved utleie til servering av mat skal leietaker besørge og bekoste vedlikehold av fett- eller oljeutskiller. 
 
(7)Ved utleie av leieobjekter til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning 
eller servering) skal leietaker besørge og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og 
snørydding, med mindre annet er særskilt avtalt. 
 
11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
(1)Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, 
reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig 
frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har 
utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. Dersom utleier skaffer seg adgang til 
leieobjektet skal leietaker varsles straks.  
  
12 VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNINGER AV BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER OG TEKNISKE 
INNRETNINGER SAMT UTEAREALET 
(1)Leietaker skal sørge for og bekoste vedlikehold og utskiftning av alle bygningsmessige konstruksjoner 
(herunder tak, vegger og fundamentering) og av alle tekniske innretninger (herunder heiser, 
ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, og fyringsanlegg) samt hele utearealet som er tilknyttet 
Eiendommen (herunder utendørs parkeringsplasser, veier og grøntområder). Vedlikeholdsplikten 
omfatter både reparasjon (akutt vedlikehold) og periodisk vedlikehold.  
 
(2) Leietaker har ansvaret for å opprettholde leieobjektets standard og eiendommens tekniske 
innretninger i tilsvarende stand som ved overtakelse. Alminnelig slitasje må aksepteres av utleier. Utleier 
skal sikre at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på standarden på leieobjektet ved leieperiodens 
start. 
 
(3)Leietaker skal sørge for og bekoste at Leieobjektet i Leieperioden er i samsvar med de for 
Eiendommen/Leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, jf. også punkt 10(2).  
 
(4)Leietakers arbeider skal foretas med vanlige intervaller og på en forskriftsmessig og håndverksmessig 
god måte. Utskiftninger skal senest finne sted når vedlikehold ikke lar seg gjennomføre på 
regningssvarende måte. Leietaker skal utarbeide en 4-årig vedlikeholdsplan som rulleres hvert år. Planen 
skal legges fram for utleier til godkjenning. Utleier kan gjennomføre tilstandsvurdering av leieobjektet for 
å kontrollere at leietaker opprettholder bygget på samme kvalitetsnivå som ved leieperiodens start. 
Dersom tilstandsvurderingen avdekker avvik fra standard ved leieperiodens start, kan utleietaker kreve 
at leietaker retter opp i avvikene innen 3 måneder. Dersom slik oppretting ikke gjennomføres, gir det 
grunnlag for oppsigelse av leieavtalen. 
 
(5)Driftsavbrudd mv. som har sammenheng med bygningstekniske forhold, herunder avbrudd i 
forsyninger av vann, strøm, luft etc., er Leietakers risiko.  
 

637



13 INNVENDIG VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNINGER 
(1)Leietaker skal sørge for og bekoste alt innvendig vedlikehold av og alle innvendige utskiftninger i 
Leieobjektet, herunder vedlikehold og utskiftninger av inngangsdører, porter, vinduer og overflater på 
gulv, vegger og tak. Vedlikeholdsplikten omfatter både reparasjon (akutt vedlikehold) og periodisk 
vedlikehold. 
 
(2)Leietakers ansvar omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i Leieobjektet; 
herunder skader på vinduer, karmer, inngangsdører/porter, samt skader som er av et slikt omfang at det 
ikke faller inn under reguleringen i punkt 17 nedenfor. Knuste ruter må straks erstattes med nye.  
 
(3)Leietaker skal sørge for og bekoste reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som Utleier har gitt 
tillatelse til å sette opp i henhold til punkt 15. 
 
(4)Leietakers arbeider skal foretas med vanlige intervaller og på en forskriftsmessig og håndverksmessig 
god måte.  Utskiftninger skal senest finne sted når vedlikehold ikke lar seg gjennomføre på 
regningssvarende måte. 
 
(5)Utleier og Leietaker skal årlig befare Leieobjektet for å gjennomgå vedlikeholdet av og utskiftinger i 

Leieobjektet. Partene skal føre protokoll fra slik befaring.  

(6)Leietaker har ansvar for vedlikehold og utskiftning/fornyelse av utstillinger, installasjoner mv. knyttet 
til museumsvirksomheten. Dette skal skje etter føring gitt av stiftelsen « Barnas Anne-Cath. Vestly-
museum.  
 
(7)Oppfyller ikke Leietaker sin vedlikeholds- og utskiftingsplikt, er Utleier berettiget til, etter skriftlig 
varsel med 3 ukers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholds- og utskiftingsarbeidene for Leietakers regning. 
 
14 UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
(1)Utleier kan foreta alle arbeider til Eiendommens/Leieobjektets skadeutbedring og fornyelse; herunder 
miljørelaterte tiltak. Leietaker skal medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av 
Eiendommen kan føres gjennom Leieobjektet uten hinder av Leietakers innredning eller lignende. 
 
(2)Leietaker må finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i Leien, med mindre ulempene for 
Leietaker er vesentlige.  
 
(3)Leietaker skal varsles om alle arbeider etter dette punkt 14 med rimelig frist. Utleier skal påse at 
arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Leietaker.  
 
15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
(1)Leietaker kan ikke foreta vesentlig innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av 
leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom leietaker ønsker å 
bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. [Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker 
krever det, skriftlig ta stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte 
endringene.] Leietaker er ansvarlig for oppdatering av tegninger og dokumentasjon knyttet til 
endringene. Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringene beskrevet i dette punkt 15 utleier etter endt 
leieperiode.   
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(2)Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som 
sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn 
påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten 
utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt (2) kan ikke 
nektes uten saklig grunn.   
 
(3)Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle 
offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette punkt 15, herunder å overlevere 
nødvendig dokumentasjon til utleier.  
 
16. FREMLEIE 
(1) Fremleie, helt eller delvis, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra utleier, samtykke kan 
nektes på fritt grunnlag. Nektelse av fremleie gir ikke leier rett til å si opp eller heve leiekontrakten.  
 
(2) Dersom fremleie godkjennes, blir fremleietager og fremleier solidarisk ansvarlige for oppfyllelse av 
leiekontrakten. Utleiers godkjennelse vil i tilfelle være betinget av at fremleietager skriftlig aksepterer 
dette ansvar ved underskrift på hovedleiekontrakten. Fremleier skal i forbindelse med inngåelse av 
fremleiekontrakt umiddelbart søke registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. 
 
(3) Manglende svar på søknad om godkjenning anses ikke som godkjenning. Dersom fremleie skjer til 
tross for utleiers manglende godkjenning eller uttrykkelige nektelse, regnes slik fremleie som vesentlig 
mislighold av Avtalen, ref. pkt.  20 . 
 
17 FORSIKRING 
(1)Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. 
 
(2)Innenfor leietakers ansvar inngår egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, 
driftstap/avbrudd, dører og vinduer i leieobjektet og eget ansvar. Tap påført leietakers medkontrahenter 
som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er 
leietakers ansvar.  
 
(3)Medfører leietakers endrede virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste 
avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke utgiften. 
Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan 
få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte 
oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som 
huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold. 
 
18 BRANN/DESTRUKSJON 
(1)Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære seg fri fra alle 
rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 
 
19 UTLEIERS AVTALEBRUDD 
(1)Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse eller 
mangel. Dette gjelder både mangler per overtakelse og mangler i leietiden.  
(2)Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til 
husleieloven § 2-13. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse i leietiden begrenses uansett til 15 
måneders leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell forlengelse 
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gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. Denne bestemmelse gjelder både 
forsinkelse/mangler per overtakelse og mangler i leietiden.  
 
(3)Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som 
grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet dersom 
misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-12. 
 
20 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE 
(1)Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans 
tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører, oppdragstakere og/eller andre 
personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte 
følge av utrydding av utøy. 
 
(2)Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a).  Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når 
leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b). 
 
 (3)Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker 
plikter da straks å fraflytte leieobjektet.  
 
(4)En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker 
leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andel felleskostnader for den tid som måtte 
være igjen av leietiden. Betalingsplikten gjelder bare i den utstrekning utleier ikke får dekket sitt tap 
gjennom annen utleie. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og 
rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. 
 
21 FRAFLYTTING 
(1)Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. 
 
(2)Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter og for 
øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/adgangskort. 
Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, 
aksepterer utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av 
leietaker i leietiden vises til reguleringen i punkt 15. 
 
(3)Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning.  
 
(4)I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å 
fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved 
tilbakelevering. 
 
(5)I de siste 6 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med informasjon om 
at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang 
til leieobjektet 1 dag per uke i alminnelig kontor-/forretningstid.  
 
(6)Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler.  Eiendeler 
som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier 
ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning. 
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22 TINGLYSING/PANTSETTELSE 
(1)Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes 
uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for 
nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Leietaker skal medvirke til at slik 
prioritetsvikelse gjennomføres. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste 
leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utgifter forbundet med tinglysning og 
sletting av leieavtalen dekkes av leietaker. 
 
(2)Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig 
grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge 
pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. 
 
23 LEIEREGULERING 
(1) Leien reguleres 1. januar hvert år, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås 
konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke 
kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet.  Det er konsumprisindeksen for 
12 måneder per september året før som legges til grunn. 
 
(2)Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.  
 
(3)Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter denne 
kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig 
adgang til det. 
 
(4) Utleier har rett til å kreve leievederlaget oppjustert til alminnelig markedsmessig leie hvert 5 år av 
leieperioden, første gang med virkning fra 2026. Ved beregning av markedsmessig leie må det ses hen til 
leietakers økonomiske forhold knyttet til museumsvirksomheten. 
 
24 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER  
(1)Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 
Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. 
 
25 LOVVALG OG TVISTELØSNING 
(1)Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett. 
 
(2)Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. 
 
26 STED/DATO 
Lyngdal, ____________________________ 
 
27 SIGNATUR 
(1)Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått sitt.  
 
____________________      __________________________ 
Utleier           Leietaker     
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 73/2020 

   

 

Valg av meddommere til Lister tingrett for perioden 2021-2024 

 
Valgnemndas anbefaling: 
 
Kommunestyret velger følgende 14 kvinner og 14 menn til å utgjøre Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Lister tingrett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:   
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019 orienteres kommunen om valg av meddommere. 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:  
 

 Meddommere til lagmannsretten 
 Meddommere til tingretten  
 Meddommere til jordskifteretten  

 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, men for øvrig 
kan alle kombinasjoner velges.  
Lyngdal kommune har fått beskjed om at det skal velges:  
 

SAKSFRAMLEGG
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 7 kvinner og 7 menn som meddommere til Agder lagmannsrett 
 14 kvinner og 14 menn som meddommere til Lister tingrett 
 4 kvinner og 4 menn som meddommere til Lista jordskifterett  

 
Valgene av meddommere må være ferdig innen 1.juli 2020 og varsles domstolene innen 14.9.2020.  
 
Som det fremgår av domstolloven §67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å 
foreslå kandidater til valget».  
 
Kjønn og geografi er sikret gjennom oppnevningsprosessen, men kommunen skal også ta hensyn til blant 
annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
Valgnemnda innstiller til kommunestyret som vedtar endelig hvem som skal utgjøre meddommerutvalget 
for kommunen i den kommende perioden.  
 
Domstoladministrasjonen gjør kommunen oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolen tilsier at det er 
en stor fordel at meddommerne som velges kan bruke vanlige digitale verktøy.  
 
Lyngdal kommune har annonsert og gitt informasjon om valgene som skal foretas på sin hjemmeside.  
 
 
Vurdering: 
Det er viktig at de som velges oppfyller domstollovens krav om at man må være mellom 21 og 70 år, ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Man må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at man snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret velger 14 kvinner og 14 menn som utgjør Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Lister tingrett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.  
 
 
Vedlegg: 

1 Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling 18.12.2019 
2 Orientering om antall meddommere til tingretten 
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Versland, Robert (Robert.Versland@domstol.no)
Sendt: 28.10.2019 13:46:43
Til: 'post@farsund.kommune.no'; 'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'post@kvinesdal.kommune.no';
post@lyngdal.kommune.no; 'post@flekkefjord.kommune.no'; 'info@audnedal.kommune.no'
Kopi: Syvertsen, Anne Margaret

Emne: Endret fastsettelse/fordeling av antall meddommere til meddommerutvalg for Lister tingrett 2021 - 2024
Vedlegg: 
Til kommunene i Lister tingretts domssogn:
 
Det vises til Lister tingretts epost av fredag 06.09.2019 vedrørende fastsettelse/fordeling av meddommere i Lister
tingretts domssogn for årene 2021 – 2024.
 
Ved ny gjennomgang har Lister tingrett funnet at antall meddommere i utvalget kan reduseres fra dagens 160 til
100. Dette gjøres for å øke frekvensen for utvalgsmedlemmenes tjeneste i retten, som etter domstolloven § 65
annet ledd bør være minst to saker per år.
 
I medhold av domstolloven § 65 meddeles følgende endret fastsettelse/fordeling av meddommere til tingrettens
meddommerutvalg for årene 2021 ‐ 2024:
 
Farsund 26 meddommere
«Nye» Lyngdal 28 meddommere (Lyngdal og Audnedal kommune, som sammenslås til Lyngdal kommune fra
01.01.2020)
Kvinesdal 16 meddommere
Flekkefjord 24 meddommere
Hægebostad 6 meddommere
SUM 100 meddommere
 
Lister tingrett vil legge inn «bestilling» på antall meddommere i meddommerportalen. For nye Lyngdal sin del vil
dette bli gjort snarest mulig etter 01.01.2020.
 
Det bes for ordens skyld om at kommunene bekrefter mottak av tingrettens underretning.
 
Med vennlig hilsen
Lister tingrett
Robert Versland
Sorenskriver
Tlf. 38794550/ epost robert.versland@domstol.no
 
 
 
 
 

Fra: Versland, Robert 
Sendt: fredag 6. september 2019 13.34
Til: 'post@farsund.kommune.no' <post@farsund.kommune.no>; 'postmottak@haegebostad.kommune.no'
<postmottak@haegebostad.kommune.no>; 'post@kvinesdal.kommune.no' <post@kvinesdal.kommune.no>;
'post@lyngdal.kommune.no' <post@lyngdal.kommune.no>; 'post@flekkefjord.kommune.no'
<post@flekkefjord.kommune.no>; 'info@audnedal.kommune.no' <info@audnedal.kommune.no>
Kopi: Ranum, Merethe Baustad <Merethe.Baustad.Ranum@domstol.no>
Emne: Fastsettelse/fordeling av antall meddommere til meddommerutvalg for Lister tingrett 2021 ‐ 2024
 
Til kommunene i Lister tingretts domssogn:
 
I medhold av domstolloven § 65 underrettes kommunene i Lister tingretts domssogn om følgende
fastsettelse/fordeling av meddommere til tingrettens meddommerutvalg for årene 2021 ‐ 2024:
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Farsund 42 meddommere
«Nye» Lyngdal 44 meddommere (Lyngdal og Audnedal kommune, som sammenslås til Lyngdal kommune fra
01.01.2020)
Kvinesdal 26 meddommere
Flekkefjord 40 meddommere
Hægebostad 8 meddommere
SUM 160 meddommere
 
Antall meddommere er beregnet ut fra målsettingen om at hvert utvalgsmedlem i snitt skal gjøre tjeneste som
meddommer i to saker per år. Fordelingen blant kommune er gjort etter kommunenes folketall.
 
Det bes om at kommunene bekrefter mottak av tingrettens underretning.
 
Med vennlig hilsen
Lister tingrett
Robert Versland
Sorenskriver
Tlf. 38794550/ epost robert.versland@domstol.no
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 Arkivreferanse: 2019/132-28 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 74/2020 

 

Valg av meddommere til Agder lagmannsrett for perioden 2021-2024 

 
Valgnemndas anbefaling: 
Kommunestyret velger følgende 7 kvinner og 7 menn til å utgjøre Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Agder lagmannsrett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:  
 
 
Bakgrunn for saken: 
I brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019 orienteres kommunen om valg av meddommere. 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:  
 

 Meddommere til lagmannsretten 
 Meddommere til tingretten  
 Meddommere til jordskifteretten  

 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, men for øvrig 
kan alle kombinasjoner velges.  
Lyngdal kommune har fått beskjed om at det skal velges:  
 

 7 kvinner og 7 menn som meddommere til Agder lagmannsrett 
 14 kvinner og 14 menn som meddommere til Lister tingrett 
 4 kvinner og 4 menn som meddommere til Lista jordskifterett  
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Valgene av meddommere må være ferdig innen 1.juli 2020 og varsles domstolene innen 14.9.2020.  
 
Som det fremgår av domstolloven §67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å 
foreslå kandidater til valget».  
 
Kjønn og geografi er sikret gjennom oppnevningsprosessen, men kommunen skal også ta hensyn til blant 
annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
Valgnemnda innstiller til kommunestyret som vedtar endelig hvem som skal utgjøre meddommerutvalget 
for kommunen i den kommende perioden.  
 
Domstoladministrasjonen gjør kommunen oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolen tilsier at det er 
en stor fordel at meddommerne som velges kan bruke vanlige digitale verktøy.  
 
Lyngdal kommune har annonsert og gitt informasjon om valgene som skal foretas på sin hjemmeside. 
 
Vurdering: 
Det er viktig at de som velges oppfyller domstollovens krav om at man må være mellom 21 og 70 år, ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Man må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at man snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret velger 7 kvinner og 7 menn som utgjør Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Agder lagmannsrett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.  
 
 
 
Vedlegg: 

1 Meddommerutvalg lagmannsrett 2021 - 2024 
2 Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling 18.12.2019 
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Antall Kvinner Menn Antall Kvinner Menn
Bamble 18 9 9 Bygland 2 1 1
Drangedal 6 3 3 Bykle 2 1 1
Fyresdal 2 1 1 Evje og Hornes 6 3 3
Hjartdal 2 1 1 Farsund 14 7 7
Kragerø 14 7 7 Flekkefjord 14 7 7
Kviteseid 4 2 2 Hægebostad 4 2 2
Midt-Telemark 12 6 6 Iveland 2 1 1
Nissedal 2 1 1 Kristiansand 142 71 71
Nome 8 4 4 Kvinesdal 10 5 5
Notodden 16 8 8 Lindesnes 32 16 16
Porsgrunn 42 21 21 Lyngdal 14 7 7
Seljord 4 2 2 Valle 2 1 1
Siljan 4 2 2 Vennesla 18 9 9
Skien 64 32 32 Åseral 2 1 1
Tinn 8 4 4 264 132 132
Tokke 4 2 2
Vinje 6 3 3

216 108 108

Antall Kvinner Menn Antall Kvinner Menn
Færder 28 14 14 Arendal 50 25 25
Holmestrand 14 7 7 Birkenes 8 4 4
Horten 28 14 14 Froland 8 4 4
Larvik 52 26 26 Gjerstad 4 2 2
Sandefjord 66 33 33 Grimstad 22 11 11
Tønsberg 52 26 26 Lillesand 10 5 5

240 120 120 Risør 10 5 5
Tvedestrand 8 4 4
Vegårshei 4 2 2
Åmli 2 1 1

126 63 63

Telemark lagsogn

Vestfold lagsogn Aust-Agder lagsogn

Aust-Agder lagsogn
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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 Arkivreferanse: 2019/132-26 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 12.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 75/2020 

 

Valg av meddommere til Lista jordskifterett for perioden 2021-2024 

 
Valgnemndas anbefaling: 
 
Kommunestyret velger følgende 4 kvinner og 4 menn til å utgjøre Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Lista jordskifterett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.  
 
Bakgrunn for saken: 
I brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019 orienteres kommunen om valg av meddommere. 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:  
 

 Meddommere til lagmannsretten 
 Meddommere til tingretten  
 Meddommere til jordskifteretten  

 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Lyngdal kommune har fått beskjed om at det skal velges:  

 7 kvinner og 7 menn som meddommere til Agder lagmannsrett 
 14 kvinner og 14 menn som meddommere til Lister tingrett 
 4 kvinner og 4 menn som meddommere til Lista jordskifterett  

 
Valgene av meddommere må være ferdig innen 1.juli 2020 og varsles domstolene innen 14.9.2020.  

SAKSFRAMLEGG
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Som det fremgår av domstolloven §67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å 
foreslå kandidater til valget».  
 
Kjønn og geografi er sikret gjennom oppnevningsprosessen, men kommunen skal også ta hensyn til blant 
annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
Valgnemnda innstiller til kommunestyret som vedtar endelig hvem som skal utgjøre meddommerutvalget 
for kommunen i den kommende perioden.  
 
Domstoladministrasjonen gjør kommunen oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolen tilsier at det er 
en stor fordel at meddommerne som velges kan bruke vanlige digitale verktøy.  
 
Lyngdal kommune har annonsert og gitt informasjon om valgene som skal foretas på sin hjemmeside.  
 
 
 
Vurdering: 
Det er viktig at de som velges oppfyller domstollovens krav om at man må være mellom 21 og 70 år, ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Man må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at man snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet.  
 
I jordskifteloven §2-5 står det å lese:  
I kvart jordskiftesokn skal det vere eit særskilt utval av jordskiftemeddommarar. Medlemmene i utvalet 
skal vere kunnige i saker som jordskifteretten i jordskiftesoknet til vanleg har.  
Jordskifterettene fastsetter og endrer eiendom- og bruksrettsforhold. Jordskifteretten holder også 
skjønn. 
 
I noen saker er det uklart om saken skal løses som jordskifte eller ved skjønn.  
Lista jordskifterett oppfordrer kommunen til at de som foreslås som skjønnsmedlemmer også oppnevnes 
som meddommere.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret velger 4 kvinner og 4 menn som utgjør Lyngdal kommunes medlemmer til 
meddommerutvalget i Lista jordskifterett for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.  
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Konklusjon: 
Kommunestyret velger 4 kvinner og 4 menn som utgjør Lyngdal kommunes meddommere til utvalget i 
Lista jordskifterett.   
 
 
Vedlegg: 

1 E-post - Svar på spørsmål om antall meddommere til Jordskifteretten inye Lyngdal 
2 Informasjon om antall meddommere som skal velges til jordskifteretten 
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Nye Lyngdal skal ha 8 jordskiftemeddommere, jf. Jordskifteloven § 2‐5 første ledd.
 
Arve Konstali, Lista jordskifterett
Brogt. 31, Postboks 90, 4401 Flekkefjord
T: 3832 6180 M: 9110 6821
 

Fra: Ann Karin Fuglestad <Ann.Karin.Fuglestad@lyngdal.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 10. desember 2019 11.39
Til: Konstali, Arve <Arve.Konstali@domstol.no>
Emne: Meddommere ‐ jordskifteretten nye Lyngdal kommune
 
Hei,
Lyngdal kommune mottok den 8.10.19 et brev signert deg om antallet meddommere som skal velges til
jordskifteretten:
 

 
 
Fra årsskiftet blir Lyngdal og Audnedal en kommune med både nytt kommunenummer og nytt
organisasjonsnummer. Den nye kommunen skal ifølge de nye forskriftene tilhøre Lister tingrett og Lista
jordskifterett (ref. utklippene under). Mitt spørsmål til deg er om det tilsendte oppsettet, at Lyngdal skal velge 6
meddomere,  fortsatt er gjeldene tatt i betraktning kommunesammenslåingen og nye forskrifter. Vi planlegger å
gjøre valg av meddommere i møte 30.1.2020. 
 

 

 
 
 
Vennlig hilsen 

Ann Karin Fuglestad
Prosjektleder

Tel: +47 990 454 80
Mobil: +47 990 454 80
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LISTA 

JORDSKIFTERETT 

  

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 38 32 61 80 www.jordskifte.no 

Postboks 90 Brogt. 31 Telefax 38 32 61 81 Bedriftsnr. 974 702 495 

4401 Flekkefjord 4400 Flekkefjord lista.jordskifterett@domstol.no  

 

 

Til kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Sokndal og Lund1 

 

 
          
Arkivnummer Vår referanse Vår dato 

422.7 0049/19 07.10.2019 
 

 

 

Meddommere - Jordskifteretten 
 

Det kommer mer informasjon senere, men jeg vil allerede nå informere om hvor mange 

meddommere som skal velges. 

 

Antall meddommere fastsettes til, jf. jordskifteloven § 2-5 første ledd tredje punktum: 

 
Farsund Flekkefjord Lyngdal Kvinesdal Sirdal Sokndal Lund 

8 8 6 6 4 4 4 

 

Det kan være en fordel at de som forslås som skjønnsmedlemmer også oppnevnes som 

meddommere, jf. siste del av dette brev. 

 
Jordskiftemeddommerne skal være kunnige i de sakene retten behandler 

"I kvart jordskiftesokn skal det vere eit særskilt utval av jordskiftemeddommarar. Medlemmene i 

utvalet skal vere kunnige i saker som jordskifteretten i jordskiftesoknet til vanleg har." (§ 2-5) 

Jordskifteretten fastsetter eiendom- og bruksrettsforhold: 

"Jordskifteretten kan fastsetje innhaldet i rettar og eigedomstilhøve som eiga sak" der det er 

sambruk. Dette kalles rettsutgreiing. (§ 4-1) 

"Jordskifteretten kan fastsetje grenser for fast eigedom og rettar som eiga sak". Dette kalles 

grensesak. (§ 4-2) 

Rettsutgreiing og grensesak utgjør mer enn halvparten av antall saker, men mindre enn halvparten 

av det saksarbeidet jordskifteretten utfører. 

Jordskifteretten endrer eiendom- og bruksrettsforhold: 

"Jordskifteretten kan forme ut eigedom og alltidvarande bruksrett på nytt. Bruksretten må liggje til 

fast eigedom." (§ 3-4)  

"Jordskifteretten kan gi eller endre reglar for eksisterande sambruk mellom eigedommar. 

Jordskifteretten kan skipe sambruk og gi reglar om sambruk der det ikkje er sambruk frå før, dersom 

                                                 
1 FOR-2015-12-11-1446, Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane 
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det er særlege grunnar for det. Jordskifteretten kan ordne tilhøva mellom eigar og bruksrettshavar 

og mellom bruksrettshavarar. Jordskifteretten kan mellom anna avgrense feltet for utøving av 

bruksrett, og gi reglar om bruksmåte." (§ 3-8) 

"Jordskifteretten kan påleggje felles tiltak og påleggje felles investeringar i samband med bruk av 

eigedommar eller bruksrettar." (§ 3-9) 

"Jordskifteretten kan skipe lag for drift eller vedlikehald når fleire skal bruke eigedom eller har 

bruksrett. Jordskifteretten kan òg endre eksisterande lag." 

"Jordskifteretten skal fastsetje vedtekter for lag han skipar. I eksisterande lag skal vedtektene 

endrast i den mon endringar i bruksreglar eller endringar i laget tilseier det." (§ 3-10) 

Alt dette kalles jordskifte2. Jordskifte er bærebjelken i jordskifterettens arbeid. Et jordskifte kan 

omfatte alt fra noen kvadratmeter til flere tusen dekar. Det kan gjelde to eller mange eiendommer. 

Jordskifte starter gjerne med rettsutgreiing eller grensesak. 

Jordskifteretten holder skjønn: 

"Jordskifteretten held skjønn … i samband med sak for jordskifteretten." (§ 5-3) 

"Jordskifteretten held skjønn … som eiga sak." (§ 5-4) 

Kortversjonen er at det ved skjønn utmåles en erstatning i form av et kronebeløp.  

I noen saker er det uklart om saken skal løses som jordskifte eller ved skjønn. Det er derfor praktisk 

at en del personer står både i skjønnsutvalget og i utvalget for meddommere i jordskifteretten. 

 

 

 

Med hilsen 

Lista jordskifterett 

 

 

Arve Konstali/sign 

Jordskifterettsleder 
 

 

 

 

                                                 
2 Se også §§ 3-5, 3-6, 3-7 og 3-30 
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 Arkivreferanse: 2020/4541-2 
 Arkivkode: G00 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Dokumentsenter 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 10/2020 

 

Interpellasjon fra Venstre - pårørende utvalg 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Det foreligger interpellasjon av 28.05.20 fra Venstre v/Steinar Bjørnstøl: 
 
Et pårørende utvalg skal være et bindeledd mellom pårørende og helsetjenester i Lyngdal kommune. 
Pårørende utvalget er et bindeledd mellom beboer/ brukere, pårørende og ledelse i helse som skal sørge 
for at beboernes og pårørendes interesse blir drøftet og fulgt opp. 
 
Ordfører, bør ikke Lyngdal kommune ha et pårørende utvalg? 
 
 
Ordfører besvarer interpellasjonen i kommunestyremøtet 18.06.20. 
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