Nye Lindesnes
Fellesnemnda

INNKALLING/SAKSLISTE
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Fellesnemnda
Lindesnes rådhus, kommunestyresalen
Fredag 8.12.2017
9:00 - 12:00. Enkel lunsj mot slutten av møtet.

Fellesnemnda:

Fra Lindesnes kommune:
Janne Fardal Kristoffersen
Trond Hennestad
Tor Magne Risdal
Per Olav Skutle
Stanley Tørressen
Fra Marnardal kommune:
Helge Sandåker
Svein Jarle Haugland
Vidar Tjelland
Janne Wigemyr
John Øyslebø
Fra Mandal kommune:
Alf Erik Andersen
Jon Gunnar Ask
Randi Fredriksen Ihme
Even Tronstad Sagebakken
Endre Haven Hægeland
Håkon Hunt

Ungdomsrepr.:

Meldte forfall:

Vara for Anju Choudhary Manneråk.

Mandal kommune
Mandal kommune

Anju Choudhary Manneråk
Christoffer Westermoen
Margrethe Holte

Vara for Christoffer Westermoen

Prosjektleder:
Sekretær:
Inviterte:

Hans S. Stusvik
Dagfinn Lauvsland
Rune Stokke
Irene Lunde
Kjell Rune Olsen

Rådmann Lindesnes kommune
Kst. rådmann i Mandal kommune
Kst. rådmann i Marnardal kommune

I enkeltsaker:

Sak 63/2017
Sak 64/2017

Leder av delprosjekt Politisk organisering
Alf Gottfred Møll
Fra Digitaliseringsprosjektet Janne M. Heddeland

SAKSLISTE:
FN-61/2017 – Referat fra møte i fellesnemnda 3.11.17 ................................................................................2
FN-62/2017 – Referat fra møte i fellesnemnda 17.11.17 ..............................................................................2
FN-63/2017 – Delprosjekt 1 – Politisk organisering – budsjett......................................................................2
FN-64/2017 – Søknad om deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse ...........................................3
FN-65/2017 – Barn og unges medvirkning i nye lindesnes ............................................................................3
FN-66/2017 – Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler .........................................................5
FN-67/2017 – Infrastrukturmidler – nye Lindesnes .......................................................................................7
FN-68/2017 – Orientering - kommunenes budsjetter ...................................................................................8
Side 1 av 8

FN-61/2017 – REFERAT FRA MØTE I FELLESNEMNDA 3.11.17
Prosjektleders forslag til vedtak
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i fellesnemnda 3.11.17 godkjennes.
Vedlegg


Referat fra møte i fellesnemnda 3.11.17

FN-62/2017 – REFERAT FRA MØTE I FELLESNEMNDA 17.11.17
Prosjektleders forslag til vedtak
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i fellesnemnda 17.11.17 godkjennes.
Vedlegg


Referat fra møte i fellesnemnda 17.11.17

FN-63/2017 – DELPROSJEKT 1 – POLITISK ORGANISERING – BUDSJETT
Jfr. sak behandlet av fellesnemnda 6.10.17: FN-55/2017 – Delprosjekt 1: Politisk organisering
Forslag til vedtak
Prosjektleder legger saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Delprosjekt 1 – Politisk organisering tildeles en budsjettramme på inntil kr. 760.000,-.
Saken
Fellesnemda opprettet i sak 55/2017 delprosjekt 1: Politisk organisering. Som en del av vedtaket ble det
fastsatt et budsjett for prosjektet på kr. 100.000,-.
Nå foreligger et estimat på hva som vil være prosjektets faktiske kostnader:
Godtgjørelse for 21 politikere 8 møter i arbeidsgruppene
Godtgjørelse for 6 politikere 9 møter i styringsgruppen
Godtgjørelse 21 politikere heldags oppstartsmøte
Km-godtgjørelse 9 møter, 21 politikere, 10 km i snitt t/r
Konsulenter
Bevertning/leie lokaler
Tapt arbeidsfortjeneste anslag kr. 750,- i gjennomsnitt/møte
Sum anslag

Kr.
«
«
«
«
«
«
Kr.

325 000,105 000,40 500,7 500,100 000,40 000,142 000,760 000,-

Leder av delprosjektet Alf Gottfred Møll deltar i møtet for å orientere og svare på spørsmål.
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FN-64/2017 – SØKNAD OM DELTAKELSE I PARTSSAMARBEID OM DIGITAL KOMPETANSE
Forslag til vedtak
Prosjektleder legger fram saken for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Fellesnemda i nye Lindesnes støtter søknad om deltakelse i partssamarbeid om digital
kompetanse.
Vedlegg



Invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.11.17: Invitasjon til deltakelse i
partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
(Utkast til) søknad fra nye Lindesnes: Samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Bakgrunn
KMD har invitert kommunene til å delta i et partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene.
Vurdering
Nye Lindesnes er i gang med delprosjekt digitalisering. I forbindelse med kartlegging av it systemer og
intervjuer med ledere i de tre kommunene, ser vi at kunnskapen om digitalisering og digital
transformasjon er varierende. Digitalisering gir muligheter for å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige
tjenester, og vi er avhengig av at de ansatte og folkevalgte har kunnskap på området for å utnytte disse
mulighetene.
Kun enkelte kommuner velges ut til å delta i samarbeidet, og vedlagt følger en søknad fra Nye Lindesnes
om å bli med i prosjektet.
Janne M. Heddeland fra Digitaliseringsprosjektet i nye Lindesnes deltar i saken for å orientere og svare
på spørsmål.

FN-65/2017 – BARN OG UNGES MEDVIRKNING I NYE LINDESNES
Jfr. saker følgende saker:
- arbeidsutvalget 19.5.17: 4/2017 – Barn og unges medvirkning.
- fellesnemnda 16.6.17: 38/2017 – Drøftingssak: Møtereglement Fellesnemnd Nye Lindesnes
- fellesnemnda 8.9.17: 46/2017 – Møtereglement Fellesnemnd Nye Lindesnes
Prosjektleders forslag til innstilling
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Det skal være 2 representanter for barn og unge fra hver av kommunene. Disse har møte- og
talerett i fellesnemndas møter, og deltar i møtene på omgang kommunevis. Representantene
godtgjøres for dette etter samme satser som medlemmene i fellesnemnda.
Fellesnemnda mener etablerte/planlagte ordninger for administrasjon og koordinering av barn
og unges medvirkning i arbeidet med nye Lindesnes vil være effektive og hensiktsmessige (jfr.
saksutredningen).
Bakgrunn
Arbeidsutvalget vedtok i sak 4/2017 følgende:
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Prosjektleder bes å utrede sak vedr. barn og unges medvirkning og deltakelse i fellesnemnda, og i
framtidige planprosesser.
Av møtereglement for nye Lindesnes vedtatt av fellesnemnda 8.9.17 framgår det at
Ungdomsrepresentant har møte og talerett.
Fellesnemnda ønsker å involvere barn og unge på en best mulig måte for å planlegge den nye
kommunen. I denne saken utredes og foreslås hvordan det kan skje.
Saken
I Kommuneplanprogrammet som ble utarbeidet i 2014/2015 har barn og unge en sentral plass:
«En bevisst satsing på barn og unge
Barn og unge vil være et viktig element i en kommuneplan for Nye Lindesnes. Satsing på barn og
unge legger grunnlaget for fremtiden og er en sentral premiss for bedring av levekårene i
regionen.
Barn og unge skal i størst mulig grad ha et tilbud om helsehjelp, barnehage, skole og
fritidsaktiviteter i eget nærområde.
Verktøyet «Sjumilssteget» for barn og unge handler om hvordan kommunene kan iverksette FNs
barnekonvensjon. Nye Lindesnes kan bruke metodikken fra Sjumilssteget for å sikre barn og
unges rettigheter.
Barn og unge skal sikres reell medvirkning i politiske prosesser og kommunal styring. Gjennom
kommuneplanen skal det beskrives nærmere hvordan dette kan skje, eksempelvis gjennom en
ordning med barne- og ungdomsråd.»
Videre står det i intensjonsavtalen:
«Barn og unges stemmer skal bli hørt»
I sak 46/2017 ble barn og unges rolle i fellesnemnda vedtatt.
Vurdering
Det er viktig å involvere barn og unge i etableringen av den nye kommunen, og det er flere arenaer der
det vil være ønskelig med engasjement. I noen tilfeller er det barn og unge selv som ivaretar rollen, i
andre er det praktisk at barne- og ungdomskoordinatorene deltar. Det er også ønskelig med en
koordinatorrolle i forhold til de barne- og ungdomsrepresentanter som skal delta i fellesnemnda.
I debatten omkring barn og unges representasjon i sak 4/17 i AU kom det frem at det var ønskelig med 2
representanter med møte- og talerett tilstede på møtene. Det ble påpekt at AU ikke ønsket å ta ut
elevene fra skolen mer enn nødvendig.
Praktisk er dette nå organisert slik at det velges 6 representanter for barn og unge - 2 fra hver kommune.
Deltakelsen i fellesnemnda kan rulleres slik at 2 representanter fra samme kommune deltar, i neste møte
2 nye representanter fra neste kommune, osv. Den enkelte representant vil da delta i hvert tredje møte.
For å bistå barne- og ungdomsrepresentantene bisitter ungdomskoordinatoren fra representantenes
kommune.
En av ungdomskoordinatorene vil få et særlig ansvar for å koordinere på tvers av kommunene.
Vedkommende skal ha ansvar for å legge til rette for samhandling mellom ungdommene og
koordinatorene. Trine Djuvik Håland fra Lindesnes er tiltenkt den rollen.
Delprosjektet Politisk organisering har etablert arbeidsgruppen «Unges representasjon» som 1 av 5
arbeidsgrupper. Der deltar ungdomskoordinator i Mandal Anne Grønsund. Hun har et særlig ansvar for
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administrering/koordinering av barn- og unges innspill. Grønsund deltar også i arbeidsgruppen for
delprosjektet Kommuneplanens samfunnsdel som ungdomskoordinator.
Prosjektleder mener det er naturlig at representantene for barn og unge mottar møtegodtgjørelse for
deltakelse i fellesnemnd utfra vedtatte satser.

FN-66/2017 – DELPROSJEKT 3: LOKAL IDENTITET OG KOMMUNALE SYMBOLER
Prosjektleders forslag til innstilling
Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler opprettes med politisk deltakelse.
Følgende politiske representanter velges:
______________
Lindesnes kommune vara____________
______________
Mandal kommune
vara____________
______________
Marnardal kommune vara____________
Administrative deltakere:
 Kommunikasjonsrådgiver nye Lindesnes
 I tillegg utpeker Rådmennene i Lindesnes, Mandal og Marnardal 1 kulturmedarbeider fra hver
av sine respektive kommuner.
Det bør etterstrebes kjønnsbalanse i gruppen.
Det er de politiske representantene som innstiller til AU, med saksfremlegg utarbeidet av
prosjektleder.
Innen 2.4.18 forelegges forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede for Fellesnemnda, samt
en skisse for å bygge identitet til den nye kommunen.
Budsjett kr. 200.000,-.
Politisk behandling
Arbeidsutvalget 3.11.17:
Even Tronstad Sagebakken foreslo:


Det skal være 2 politikere fra hver av kommunene (med én felles vara)



Prosjektets varighet ut 2018.

Alf Eik Andersen foreslo:


Prosjektgruppa knytter til seg lokalhistorisk kompetanse.

Avstemming:
Prosjektleders forslag til vedtak med Sagebakkens og Andersens tilleggs-/endringsforslag ble enstemmig
vedtatt.
Arbeidsutvalgets innstilling til fellesnemnda:
Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler opprettes med politisk deltakelse.
Følgende politiske representanter velges:
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______________ og _____________ Lindesnes kommune
______________ og _____________ Mandal kommune
______________ og _____________ Marnardal kommune

vara____________
vara____________
vara____________

Administrative deltakere:
 Kommunikasjonsrådgiver nye Lindesnes
 I tillegg utpeker Rådmennene i Lindesnes, Mandal og Marnardal 1 kulturmedarbeider fra hver
av sine respektive kommuner.
 Prosjektgruppa knytter til seg lokalhistorisk kompetanse.
Det bør etterstrebes kjønnsbalanse i gruppen.
Det er de politiske representantene som innstiller til AU, med saksfremlegg utarbeidet av
prosjektleder.
Innen 31.12.18 forelegges forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede for fellesnemnda,
samt en skisse for å bygge identitet til den nye kommunen.
Budsjett kr. 200.000,-.
Bakgrunn
I intensjonsavtalen pkt. 4: Fellesnemndas konkrete oppgaver står:
Fellesnemnda nedsetter en komite som skal utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og
ordførerkjede.
I tillegg er et av hovedtemaene i Intensjonsavtalen lokal identitet.
Drøfting
Det er viktig i etableringen av en ny kommune å arbeide med identitet. Felles symboler i vår nye
kommune kan være med å styrke samholdet i prosjektet og blant våre innbyggere. Mye ligger i dette
begrepet, og mange må hensyntas. I en kommune er det mye som kan skape fellesskap. I
intensjonsavtalen er vi opptatt av lokal identitet, men å skape et fellesskap i den nye kommunen som
helhet må også settes på dagsorden.
I nye Lindesnes er det ønskelig å starte arbeidet med å etablere et fellesskap på tvers av de 3
kommunene. Et steg på veien vil være å igangsette en prosess i forhold til kommunevåpen og
ordførerkjede. Det bør være et virkemiddel til å skape et engasjement i lokalmiljøene i den nye
kommunen. Gjennom engasjement vil vi kunne skape vårt nye kommunevåpen som et symbol på et nytt
felleskap. Intensjonsavtalen er opptatt av involvering i prosessen. Dette blir en svært krevende jobb,
men også svært spennende. Dette skal ikke være en kamp som skal vinnes, men en prosess der
symbolet eies av alle.
Det er besluttet at vi blir en kommune fra 2020. I tiden frem til denne datoen bør også gruppa vurdere
om de tre kommunene allerede nå skal markedsføre seg som Lindesnes i nasjonale sammenhenger,
f.eks. i Tour de Fjords, Tall Ships Races og andre lignende arrangementer. Dette vil være et virkemiddel
for å forankre den nye kommunen både i de interne prosesser og mot innbyggerne, og nasjonalt sette
den nye kommunen på kartet.
Hele prosessen er tuftet på å kunne samhandle med Innbyggerne på en måte som skaper positiv
engasjement i vår nye kommune. Prosjektgruppa bør vurdere andre tiltak som kan skape entusiasme i
perioden frem til 1.1.2020.
Arbeidet med kommunevåpen og ordførerkjede gjennomføres i løpet av første kvartal 2018. Da kan vi ha
en lansering for kommunens innbyggere og ansatte våren 2018. Prosjektet bør ta ansvar for lanseringen.
Prosjektet bør ha representanter fra de tre kommunene, både lokalpolitikere og kulturmedarbeidere. I
arbeidet bør også innbyggere generelt og historielag o.l. involveres.
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Prosjektgruppa består av 1 politisk utnevnt representant fra hver kommune i tillegg til 1 administrativt
utpekt representant fra kulturenheten i hver kommune. Kommunikasjonsrådgiveren bør også delta.
Det er viktig å benytte slike prosesser til å øke engasjementet utover de valgte representanter i
fellesnemnda, derfor bør disse representantene velges blant de som enda ikke er engasjert i prosjektet.
Det er ønskelig med kjønnsbalanse i gruppen.
De administrative representantene ivaretar det administrative behovet i prosjektet.
Prosjektbudsjett kr. 200.000,-. Frist 2.4.18

FN-67/2017 – INFRASTRUKTURMIDLER – NYE LINDESNES
Prosjektleders forslag til innstilling
Infrastrukturmidlene som er tildelt fra staten overføres VAF for oppgradering av FV 320 fra
Heddeland til Manneråk og videre FV306 mellom Manneråk og mot Vassland. Kostnadsoverslag
og prioritering utarbeides av VAF på strekningen.
Fellesnemnda anmoder kommunene i nye Lindesnes til å avsette ytterligere totalt 2 mill. dvs. kr.
670.000,- pr. kommune til ytterligere oppgradering forutsatt at VAF setter av 1 mill.
Totalbudsjett for tiltaket blir da 7 mill.
Politisk behandling
Arbeidsutvalget 3.11.17:
Alf Erik Andersen foreslo følgende forslag til innstilling til fellesnemnda:
Infrastrukturmidlene som er tildelt fra staten overføres VAF for oppgradering av FV 320 fra
Heddeland til Spilling. Kostnadsoverslag og prioritering utarbeides av VAF på strekningen.
Ytterligere finansiering utsettes.
Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedlegg


Referat fra møte med Vest Agder Fylkeskommune, Statens veivesen, nye Lindesnes 19.10.17: Møte
om disponering av tiltaksmidler for infrastrukturtiltak.

Bakgrunn
I intensjonsavtalen ble blant annet veien fra Heddeland til Spilling
prioritert for å knytte kommunesentrene Lindesnes og Marnardal tettere
sammen. I den forbindelse ble det sendt en søknad om midler til KMD for
utbedring på strekningen. Søknaden omhandlet FV 320.
I forbindelse med møte med VAF ble det stilt spørsmål om det var riktig at
FV 320 i sin helhet ble prioritert, da det er et kryss med FV 306 på
Manneråk som går sydover mot Vassland. Dette er den korteste veien. Se
kart der foreslått utbedringsveier er merket med hel strek, stiplet utgår.
I møte med VAF var de positive til tiltaket, men investeringsmidler utover
noe tilskudd kunne de ikke bidra med på grunn av at prosjektet ikke er
omhandlet i deres handlingsplan.
I nye Lyngdal hadde de imidlertid gjort en avtale der kommunene gikk inn
med ytterligere midler utover de statlige.
VAF ville være positive til å benytte TS midler i vårt prosjektet dersom vi
bidro med kommunale midler.
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Rammen for et slikt samarbeid om finansiering ble skissert med kr. 2 mill. fra kommunene og kr. 1 mill.
fra VAF.
Drøfting
Da dette veiprosjektet ble lansert i forbindelse med Intensjonsavtalen var det for å bidra til å knytte 2
sentra i den nye kommunen sammen. I ettertid kan det synes som at vi ikke har detaljert prosjektet ut
fra en forutsetning om korteste reisevei, eller tilstanden på nåværende veier. I møte med VAF kom det
frem at vi muligens bør iverksette tiltakene på den korteste veien.
Dette tiltaket er ikke nevnt i handlingsplanen for vei i VAF. Det er derfor ingen fylkeskommunale midler
til asfalt eller utbedringer på strekningen. Vi drøftet i den sammenheng om ikke det at statlige midler og
lokal prioritering i forbindelse med kommunereformen burde få konsekvenser for prioriteringen til
fylket. Dette var ikke aktuelt. Imidlertid hadde fylkeskommunen TS-midler som kunne inn i prosjektet,
men dette ville avhenge av kommunale tilskudd. Saken vil derfor dreie seg om vi skal gjøre de viktigste
utbedringer innenfor en ramme på kr. 4 mill., eller om kommunene skal bidra med ytterligere kr. 2 mill.
for å få den siste millionen fra VAF. Rammen vil da sannsynligvis heve standarden, men det vil ikke bli
asfaltert.
Ut fra prinsippet om at det er rasjonelt når først maskinene er på plass å gjøre seg ferdig med en vei,
anbefaler prosjektleder forslag til vedtak. Det er også ut fra signalene fra VAF om at veien ikke er
prioritert fra deres side i langtidsplanen. Dette vil da føre til at det vil ta lang tid å utbedre det som er
ønskelig, dersom det ikke tas i denne omgang.

FN-68/2017 – ORIENTERING - KOMMUNENES BUDSJETTER
Jfr. presentasjon av kommunene budsjetter/økonomiplaner onsdag 15.11 i felles kommunestyremøte.
Forslag til vedtak
Prosjektleder legger saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Vedlegg





Presentasjon benyttet i felles kommunestyremøte 15.11.
Budsjett 2018 Marnardal kommune
Budsjett 2018 Lindesnes kommune
Budsjett 2018 Mandal kommune

Saken
I felles kommunestyremøte 15.11 presenterte kommunene i nye Lindesnes rådmennenes forslag til
budsjett/økonomiplan. Med dette som bakteppe drøfter fellesnemnda hvilken påvirkning
budsjettene/økonomiplanene vil ha på planlegging og etableringen av den nye kommunen.
Rådmennene innleder med å gå gjennom hovedtrekkene i budsjettene.

Side 8 av 8

