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---*--Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.
Vidar Tjelland etterlyste/foreslo at det skulle planlegges/utredes følgende:


Tilrettelegging for erfaringsutveksling mellom de 3 kommunereformprosjektene, og gjerne i
regi/samarbeid med KS.



Evaluering av fellesnemndas arbeid fram til nå.



Info om milepælsplan og framdrift i prosjektet
---*---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1, 2, 3, 4, innlegg fra ungdomsrepresentant, 5,6,7,8,11,9,10, 12.

FN-1/2018 – REFERATSAKER
Vedlegg







Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet: brev 11.12.17: Forskrift om
sammenslåing av Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner er fastsatt
 Forskrift om sammenslåing av Mandal kommune, Marnardal kommune og Lindesnes
kommune til Lindesnes kommune
Sak behandlet av Mandal bystyre 25.1.18: Kommunalt responssenter med vedlegg
 Vertskommuneavtale
 Prismodell for kommunal responssentertjeneste
Nye Lindesnes - Oversikt delprosjekter/delprosjektledere
Vest-Agder fylkeskommune, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø: møte 24.1.18:
 Innkalling/saksliste
 Protokoll
---*---
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Det var ikke kommentarer til referatsakene.

FN-2/2018 – REFERAT FRA MØTE I FELLESNEMNDA 8.12.17
Forslag til vedtak
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i fellesnemnda 8.12.17 godkjennes.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Referat fra møte i fellesnemnda 8.12.17 godkjennes.
Vedlegg


Referat fra møte i fellesnemnda 8.12.17

FN-3/2018 – ORIENTERING: HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I NYE LINDESNES KOMMUNE
Saken
Agenda Kaupang AS er engasjert av nye Lindesnes for å utrede framtidig helsemodell for kommunen.
Utredningsarbeidet er nå i sluttfasen, og fellesnemnda gis en foreløpig orientering om funn og føringer
for framtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Når den endelige rapporten er klar vil saken komme til behandling i fellesnemnda.
Rådgiver/prosjektleder Rune Holbæk fra Agenda Kaupang AS deltar i møtet for å orientere og svare på
spørsmål.
---*--Rune Holbæk presenterte funn og forslag til tiltak/organisering av ny helsemodell for nye Lindesnes.
Holbæk benyttet en presentasjon som vedlegges referatet.
Saken ble drøftet.
Fellesnemnda vedtak enstemmig:
Rådmannsutvalget bes forberede sak for kommunestyrene om delegasjon av myndighet til
fellesnemnda innenfor aktuelle områder, herunder også planlegging av framtidens helse- og
omsorgstjenester i nye Lindesnes.
Forslag til saksutredning/forslag til vedtak behandles først i fellesnemnda.

FN-4/2018 – ORIENTERING: DELPROSJEKT 1 – POLITISK ORGANISERING
Jfr. saker behandlet av fellesnemnda
 6.10.17: FN-55/2017 – Delprosjekt 1: Politisk organisering
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8.12.17: FN-63/2017 – Delprosjekt 1 – politisk organisering – budsjett

Vedlegg


Notat fra delprosjektet for politisk organisering (benyttet i forbindelse med kommunestyrenes
gjennomgang).

Saken
Leder av delprosjektet Alf Gottfred Møll deltar i møtet for å orientere og svare på spørsmål.

---*--Alf Gottfred Møll orienterte.
Saken ble drøftet. Det ble ikke fattet særskilt vedtak.

INNLEGG FRA UNGDOMSREPRESENTANTENE: OM UNGDOMSKLUBBER
v/Daniel Bjørgsvik

FN-5/2018 – PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2020 – 2032
Forslag til vedtak
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Fellesnemnda anbefaler det foreliggende utkastet til planprogram. Forslaget sendes til
kommunene for endelig fastsettelse innen utgangen av 1. kvartal 2018.
---*--Joakim Damkås orienterte og svarte på spørsmål.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Fellesnemnda anbefaler det foreliggende utkastet til planprogram. Forslaget sendes til
kommunene for endelig fastsettelse innen utgangen av 1. kvartal 2018.
Vedlegg




Nye Lindesnes kommune: Planprogram for kommuneplan 2020 – 2032
Vurdering av høringsuttalelsene våren 2015.
Høringsuttalelsene våren 2015

Bakgrunn
Vinteren 2015 ble det i Mandal, Marnardal og Lindesnes utarbeidet et planprogram for en felles
kommuneplan. By- og kommunestyrene vedtok våren 2015 å sende utkastet til planprogram på høring i
de tre kommunene. Høringen ble gjennomført i henholdt til plan- og bygningslovens regler og det kom
inn 11 innspill til planprogrammet. Planprogrammet ble imidlertid ikke endelig fastsatt sommeren 2015
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og den videre planprosess ble lagt i bero inntil Stortinget i juni 2017 vedtok at kommunene Mandal,
Marnardal og Lindesnes skulle slås sammen.
6. oktober 2017 vedtok Fellesnemda å oppnevne en administrativ arbeidsgruppe og en politisk
styringsgruppe med mandat å legge fram for fellesnemda et komplettert planprogram for kommuneplan
nye Lindesnes - forankret i høringen 2015, innen 1. kvartal 2018 (FN – 56/2017).
Arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og legger med dette fram
sitt forslag til endelig planprogram i henhold til oppsatt tidsplan. Gitt vedtak i fellesnemda sendes saken
videre til de tre kommunene for endelig behandling og fastsettelse.
I det påfølgende gis en oversikt over hvilke kompletteringer som er gjort i planprogrammet høsten 2017
og bakgrunnen for disse endringene.
Vurdering
I løpet av høringsperioden 31.3.15 - 12.5.15 kom det inn 11 høringsuttalelser. En grundig gjennomgang
og vurdering av disse finnes i vedlegget Vurdering av høringsuttalelsene våren 2015. Gjennomgangen av
innspill bygger i stor grad på arbeidet som ble gjort i prosjektgruppa mai 2015 etter høringen den gang.
Komplettering i planprogrammet høsten 2017.
Ettersom planprogrammet ble utarbeidet i 2015 har det vært behov for å oppdatere tallmaterialet i
økonomikapittelet. I tillegg ønsket en å utvide og komplettere enkelte deler av planprogrammet. I det
påfølgende gjennomgås de forslag til endringer/kompletteringer som er lagt inn høsten 2017.
Forside: Perioden for plan endret til 2020 – 2032 på bakgrunn av nye føringer fra fellesnemda for når
planen skal vedtas.
Generelt: Nye Lindesnes er endret til ny skrivemåte nye Lindesnes der det ikke står først i en setning.
Prosjektets hjemmeside www.nyelindesnes.no brukes som adresse.
Avsnitt om fremdriftsplan (s. 25) er oppdatert med nye tidspunkter. I Fellesnemda ble det vedtatt at
planprogrammet skal behandles innen 1. kvartal 2018. Planoppstart foreslås derfor satt til 1. april 2018
for å gi alle tre kommuner tid til å saksbehandle planprogrammet. Plan til vedtak i fellesnemd og
kommunestyrene er satt til henholdsvis 10. desember 2019 og 12.2.2020 i henhold til samme vedtak.
Generelt er det lagt inn lenger tid på alle faser, men tidsplanen er likevel relativt stram sett i forhold til
planoppgaven. Høringsperioden er bevisst gjort lenger enn lovens krav for å sørge for at alle om ønsker
det kan la seg høre uavhengig av avvikling av sommerferie etc.
Avsnitt om medvirkning (s. 26) er komplettert og konkretisert for å ivareta både grupper som krever
spesiell tilrettelegging i planarbeidet og den generelle befolkings behov enda bedre. Blant annet er
former for medvirkning beskrevet, hvordan barn og unge kan medvirke, arbeidsmetoder som kan brukes
og hvordan medvirkning vil foregå i de enkelte kommunene.
Den politiske styringsgruppen har i tillegg foreslått følgende endringer til planprogrammet, disse er lagt
inn i det kompletterte planprogrammet:
S. 2. oppdatert årstall og underskrift.
s. 5. Inntatt forslag til nytt forord fra fellesnemda.
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s. 7– 11 Økonomikapittelet. Tabeller og annet tallmateriale er oppdatert med de nyeste tilgjengelige
tallene for å gi et korrekt bilde av situasjonen nå. Teksten er beholdt og «passer» med de nye oppdaterte
tallene.
s. 14 1. kolonne, siste avsnitt. Endret teksten til «Dagens tre kommuner er svært forskjellig og strekker
seg fra by til bygd og fra hav til hei. Lokal kultur og identitet er også forskjellig, med innbyggere som har
ulike perspektiver. Disse ulike kulturene og perspektivene kan bli den nye kommunens store styrke
gjennom mangfold og fleksibilitet.”
s. 15 2. avsnitt. Teksten er endret fra «dagens kommuner kan hver for seg være for små (..)» til «Den nye
kommunen gir større muligheter for å prøve ut nye prosjekter som(..)»
Side 15. I avsnittet om skolestruktur stod det kun «Lindesnes». For å unngå forvirring og ettersom det var
ment «nye Lindesnes» ble det besluttet å ta inn ordet «nye» i setningen slik at det blir nye Lindesnes i
avsnitt om skolestruktur.
Side 17, 3. kolonne, siste avsnitt. Kommunen vil være pådriver for utbygging av veinettet, samt bidra til
modernisering av offentlige havner og adkomst til disse. Setningen er endret til: Kommunen vil være
pådriver i forhold til utbygging av veinettet, jernbane og digital kommunikasjon samt bidra til
modernisering av offentlige havner og adkomst til disse. Dette er også omtalt i intensjonsavtalen under
Lokal identitet 3. kulepunkt.
Side 20, 1. kolonne, 2 avsnitt siste setning endret til: Kommunen skal ha god kompetanse innen bygg-,
energi- og driftsplanlegging slik at det kan gis råd og informasjon til innbyggere og næringsliv om energi
og klimaspørsmål. 3. kolonne, 2 avsnitt er endret til Støtte til prosjekter som utvikler klimavennlige
teknologier vil prioriteres. Begge endringene er utført for å få et bedre språk.
Side 21, 3. kolonne; 2. kulepunkt er endret jfr. rettinger forrige side.
Side 23, tallet på antall kommunestyremedlemmer er nå fastsatt og blir 39, dette er lagt inn i teksten og
erstatter «langt færre».
Side 23. Effektivitet: 1. avsnitt er endret til: Lokaldemokratiet skal sikres gode kår og status i den nye
kommunen. Ulike modeller for dette utredes, deriblant frikjøp av politikere. Siste setning er strøket.
Side 23. Effektivitet, 2. avsnitt, siste setning er endret til:
Det skal vurderes om utvalgene skal ha beslutningsmyndighet og få delegerte saker.
Side 24. 1. kulepunkt er endret til: Kommunestyret skal ha god politisk, geografisk og demografisk
representasjon.
Side 24, 2. kulepunktet er endret til: Kommunen kan ha frikjøpte politikere. For eksempel ordfører,
formannskap og utvalgsledere. Omfanget på frikjøpet utredes.
Siste side: Teksten «innspill til planprogrammet sendes til en eller flere av kommunene Mandal, Lindesnes
og Marnardal innen fristens utløp den xx.xx» er fjernet.
Avsluttende merknader
Planprogrammet som ble utarbeidet våren 2015 var et resultat av et omfattende administrativt og ikke
minst politisk arbeid som involverte politikere fra de tre kommunene. En valgte å bruke kommuneplanen
som grep for å sikre en mest mulig bindende avtale om sammenslåing. I det politiske arbeidet var det
nødvendig å inngå kompromisser og sikre at det ferdige dokumentet ivaretok viktige interesser for
befolkningen og dermed politikerne i både Mandal, Marnardal og Lindesnes. Dokumentet må forstås og
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leses i denne konteksten. Den lokale sammenslåingsprosessen ble våren 2017 videreført, etter
stortingsvedtak i juni samme år. For å sikre legitimitet ble det tidlig vurdert som viktig at planprosessen
burde ta utgangspunkt i, og fortsetter den politiske prosessen som resulterte i planprogrammet våren
2015. Dette var også fellesnemda enig i ref. vedtak FN – 56/2017.
Den administrative arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen har gjort noen nødvendige
oppdateringer og komplettert planprogrammet. Det er vurdert at disse endringene og tilføyelsene (som
er gjennomgått på de to foregående sidene) ikke er av et slik omfang at de avstedkommer behov for ny
høring, men at de har vært nødvendige mindre justeringer sett i lys av de innspill som kom inn i
høringsperioden og den avstand det er i tid mellom utarbeidelse av planprogram og vedtak. I tillegg har
dette arbeidet fått en annen viktig konsekvens. Det har bidratt til å reforankre dokumentet politisk og
administrativt.
Det anbefales på bakgrunn av dette at fellesnemda gir sin tilslutning til det foreliggende utkastet til
planprogram og at fellesnemda vedtar å sende planprogrammet videre til kommunene for endelig
fastsettelse innen utgangen av 1. kvartal 2018.
Sekretær for arbeidet med å komplettere planprogrammet Joakim Damkås vil delta i møter for å
orientere og svare på spørsmål.

FN-6/2018 – KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NYE LINDESNES 2018-2020
Forslag til vedtak:
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Kommunikasjonsstrategi nye Lindesnes 2018-2020 vedtas som forelagt.
---*--Malin Helen Jørgensen orienterte og svarte på spørsmål. Saken ble drøftet.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Kommunikasjonsstrategi nye Lindesnes 2018-2020 vedtas som forelagt.
Bakgrunn:
Fellesnemnda vedtok i sak «FN-59/2017 – Nye Lindesnes styringsdokumenter» et styringsdokument
for hovedprosjektet. I styringsdokumentets kapittel 3.1 Beskrivelse av hovedproduktene angis det under
kapittelet for kommunikasjon at en kommunikasjonsplan skal utarbeides.
Saken:
En kommunesammenslåing berører samtlige av de 23.000 innbyggerne i nye Lindesnes kommune og alle
ansatte i de tre kommunene. Åpenhet om prosessen og beslutningene som tas, både til innbyggere og
ansatte, er helt nødvendig for å skape tillit til, og engasjement for prosjektet.
Denne kommunikasjonsstrategien skal synliggjøre hvilke overordnede retningslinjer nye Lindesnes
ønsker for sitt kommunikasjonsarbeid. Strategien skal sikre at vi kommuniserer på en planlagt, og ikke
tilfeldig måte.
Kommunikasjonsstrategien er forankret i kommunelovens paragraf 4, om å gi informasjon om
kommunens virksomhet. Kommuneloven sier at «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv
informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den
kommunale og fylkeskommunale forvaltning».
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Også arbeidsmiljølovens § 4-2 (3) presiserer betydningen av kommunikasjon i en omstillingsprosess:
«Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon
skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å
ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».
Intensjonsavtalen mellom Lindesnes, Mandal og Marnardal presiserer at det skal jobbes med
demokratiutvikling, brukermedvirkning og innbyggerinvolvering. Målet er at kommunen skal være en av
landets beste på innbygger- og brukermedvirkning.
For å nå det målet, er vi avhengig av en overordnet plan for hvordan vi skal kommuniserer og legger til
rette for åpenhet og innsyn i prosessen, og som legger til rette for brukermedvirkning og
innbyggerinvolvering. Vi er avhengig av at strategien implementeres og tas i bruk i hele prosjektet.
Kommunikasjonsstrategien er et levende dokument som oppdateres underveis i prosessen.
Kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen deltar i møtet for å innlede i saken og svare på
spørsmål.

FN-7/2018 – OVERFØRING/OPPTAK AV MØTER I FELLESNEMNDA, AU, MV.
Jfr. følgende saker:
 Fellesnemnda 08.12.2017: Kommunikasjonsstrategi nye Lindesnes 2018-2020
Forslag til vedtak:
Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Fellesnemnda vil gjøre politiske møter mest mulig tilgjengelige for publikum både ved direkte
overføringer og muligheter for tilgang til arkiv med tidligere opptak. Integrasjon mot møtets
dokumenter ønskes. Løsningen gjøres tilgjengelig på prosjektets og kommunenes nettsider og
facebooksider.
For å realisere en slik løsning bevilger fellesnemnda inntil kr. 140.000,- til opptaksutstyr for
installasjon i ………………….
---*--Malin Helen Jørgensen orienterte og svarte på spørsmål.
Even T. Sagebakken foreslo installering i Mandal.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Fellesnemnda vil gjøre politiske møter mest mulig tilgjengelige for publikum både ved direkte
overføringer og muligheter for tilgang til arkiv med tidligere opptak. Integrasjon mot møtets
dokumenter ønskes. Løsningen gjøres tilgjengelig på prosjektets og kommunenes nettsider og
facebooksider.
For å realisere en slik løsning bevilger fellesnemnda inntil kr. 140.000,- til opptaksutstyr for
installasjon i Mandal.

Uttrykte vedlegg


Innhentede pristilbud.
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Bakgrunn
Fellesnemnda fremmet i møte 8. desember 2017 ønske om å få utarbeidet en kommunikasjonsstrategi
for nye Lindesnes. Det er i den forbindelse vesentlig å oppklare hvordan møter i fellesnemnda skal gjøres
tilgjengelige for allmennheten via video- eller lydopptak i tiden frem mot sammenslåingen.
Fellesnemnda vedtok i Intensjonsavtalen å involvere innbyggerne i prosessen. I denne saken foreslås det
hvordan dette kan gjøres.
Saken:
Fellesnemnda for nye Lindesnes ønsker åpenhet rundt politiske møter og beslutninger som fattes om nye
Lindesnes. For å nå det målet, er det viktig å gjøre møtene i fellesnemnda tilgjengelige, også for personer
som ikke har anledning til å overvære møtene. Dette gjøres best ved å overføre møter i fellesnemnda
ved bruk av video- eller lydopptak, og sørge for at opptakene blir lagret og ligger lett tilgjengelige på nye
Lindesnes nettside.
Fire hovedalternativer for overføring/opptak av møter i fellesnemnda er vurdert.
Alternativ 1 – som nå: Direktesendt video med enkel lagring på YouTube
Vurdering: Opptaket gjøres i ett klipp, uten mulighet for å klippe opptaket opp fra sak til sak og uten
mulighet for å knytte opptakene til møtets sakspapirer.
Kostnaden ved dette alternativet er ca. 4.000 kroner per møte, eller ca. 48.000 kroner årlig ved 12
møter.
Alternativ 2 – Lydopptak sendt via radio med avansert arkivløsning på nett (Mandal)
Dette er den løsningen som i dag benyttes for bystyremøtene i Mandal kommune. Ved å legge møter i
nye Lindesnes til bystyresalen i Mandal utstyret der benyttes.
Vurdering: Lydklippene deles opp etter sak, slik at det er enkelt for brukeren å navigere mellom
opptakene og finne den saken de ønsker å høre. Lydklippene legges ut med en tittel og en kort forklaring
på hva saken handler om på nett.
Siden møtene i fellesnemnda er i beste sendetid på radio, er det ikke mulig å direktesende møtene på
radio. Det kan imidlertid gjøres på et senere tidspunkt. Lydklippene legges på nett fortløpende.
Kostnaden ved dette alternativet er i underkant av 3.000 kroner for et møte på tre timer, eller ca. 35.000
kroner årlig ved 12 møter. Dersom møtet varer mer enn tre timer, øker kostnaden omtrent
proporsjonalt.
Alternativ 3 – Direktesendt video med enkel lagring i egen løsning (Marnardal)
Ved å legge å legge møter i prosjektet til kommunestyresalen i Marnardal kan en benytte seg av det
utstyret som allerede er installert der for å overføre møtene i kommunestyret.
Vurdering: Løsningen innebærer at møter kan direkte overføres på nett. Når møtet er ferdig lagres hele
møtet som et stort videoklipp, men uten mulighet for å dele opp videoklippet fra sak til sak, og uten
mulighet for sammenkobling med sakspapirer. Marnardal kommune har opplevd en del tekniske
problemer med utstyret.
Velges denne løsningen vil det ikke være kostnader knyttet til kjøp av utstyr. Driftskostnadene er på i
underkant av 2.000 kroner per måned, eller på ca. 21.000 kroner i året (uavhengig av antall møter).
Alternativ 4 - Direktesendt video med avansert lagring i egen løsning
Dette alternativet innebærer å investere i nytt videoopptaksutstyr fra spesialleverandør av denne typen
løsninger. Aktuelle løsning benyttes av mer enn 100 norske kommuner, blant dem Kristiansand
kommune/nye Kristiansand og Audnedal kommune/nye Lyngdal.
Utstyret installeres fast og omfatter 2 kameraer som viser talerstol, podie og sal. Seerne har mulighet til
å velge hvilket kamera de ønsker å se på, og bytte mellom de ulike kameravinklene underveis i
sendingen.
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Vurdering: Løsningen får gode skussmål fra Kristiansand og Audnedal kommune. De opplever lite teknisk
problemer og at utstyr og program er pålitelig og enkelt å bruke. Løsningen har integrasjon mot Ephorte
og andre arkivsystemer på markedet, noe som gjør løsningen enkel i bruk for kommunen og oversiktlig
for brukeren. Systemet henter opp sakspapirene til møtet og kobler disse opp mot riktig videoklipp.
Møtet overføres direkte på nett. Etter møtet blir videoklippet delt opp etter sak, slik at det er enkelt for
brukeren å navigere mellom sakene. Sakspapirene til de aktuelle sakene legger seg automatisk under
riktig videoklipp med saksnummer og beskrivelse av saken. Videoklippene får bokmerker, titler,
beskrivelser og automatisk fremvisning av hvilken sak som debatteres under møtet.
Velges dette alternativet kan utstyret brukes til overføring av alle aktuelle møter i nye Lindesnes, men da
forutsatt at møtet legges til salen der utstyret er installert.
Kostnadene ved dette alternativet er en engangskostnad på i underkant av 140.000 kroner, samt 20 25.000 kroner i årlige driftskostnader.
Eksempler/lenker til de forskjellige alternativene
Link til alternativ 1:
https://www.youtube.com/watch?v=YLfoV4f8Uqo&t=7222s
Link til alternativ 2:
https://kommuneradio.no/
Link til alternativ 3:
http://marnardal.kommune.no/lokaldemokrati-politikk/politikk-tv-overforing-av-kommunestyremoter
Link til alternativ 4:
https://kristiansand.kommunetv.no/no/broadcast/170
Konklusjon:
Alternativ 4 vurderes som den beste både når det gjelder kvalitet og funksjonalitet. Løsningen innebære
ganske store engangskostnader, mens den årlige driftskostnaden er den samme uansett antall møter
som overføres. Siden utstyret er fastmontert, og det vel ikke er aktuelt å installere samme utstyret i alle
3 kommunene, så må en ved dette alternativet ha møtene samme sted hver gang.
Løsningen kan brukes også til andre møter slik som f.eks. orienteringsmøter for ansatte i kommunene.
Dette vil være svært nyttig og kosteffektivt, og gjør det mulig for alle ansatte å få tilgang til informasjon
fra prosjektet (jfr. forslag til kommunikasjonsstrategi for nye Lindesnes)

Kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen deltar i møtet for å innlede i saken og svare på
spørsmål.

FN-8/2018 – ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE KOMMUNEØKONOMI
Jfr. saker behandlet i
 fellesnemnda 8.12: Orientering - kommunenes budsjetter
 arbeidsutvalget 8.12: AU-44/2017 – Etablering av arbeidsgruppe kommuneøkonomi
Forslag til vedtak
Leder legger saken fram for arbeidsutvalget med følgende forslag til innstilling til fellesnemnda:
Arbeidet med budsjettet for 2019 i de tre kommunene bør ses i sammenheng med behovet for å
sikre en bærekraftig økonomi i nye Lindesnes. Fellesnemnda ønsker at arbeidet med å forberede
et felles budsjett og økonomiplan for den nye kommunen settes i gang.
Prosjektleder bes om å etablere en administrativ arbeidsgruppe for kommuneøkonomi, som kan
jobbe fram til økonomisjef for den nye kommunen er ansatt.
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Arbeidsgruppen bør utarbeide en analyse av ressursbruk og økonomisk status i de tre
kommunene og utarbeide estimater for hvordan situasjonen vil bli i den nye kommunen fra 2020.
En rapport må foreligge i april/mai 2018, slik at denne kan ligge til grunn for arbeidet med
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i de tre kommunene.
Rapporten bør behandles politisk i hver kommune, samt av fellesnemda.
Basert på funnene i rapporten, bør fellesnemda gi føringer for videre arbeid fram mot budsjett
2020 og økonomiplan 2020-2023 for nye Lindesnes.
Enstemmig innstilling fra arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig følgende innstilling til fellesnemnda:
Arbeidet med budsjettet for 2019 i de tre kommunene bør ses i sammenheng med behovet for å
sikre en bærekraftig økonomi i nye Lindesnes. Fellesnemnda ønsker at arbeidet med å forberede
et felles budsjett og økonomiplan for den nye kommunen settes i gang.
Prosjektleder bes om å etablere en administrativ arbeidsgruppe for kommuneøkonomi, som kan
jobbe fram til økonomisjef for den nye kommunen er ansatt.
Arbeidsgruppen bør utarbeide en analyse av ressursbruk og økonomisk status i de tre
kommunene og utarbeide estimater for hvordan situasjonen vil bli i den nye kommunen fra 2020.
En rapport må foreligge i april/mai 2018, slik at denne kan ligge til grunn for arbeidet med
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i de tre kommunene.
Rapporten bør behandles politisk i hver kommune, samt av fellesnemda.
Basert på funnene i rapporten, bør fellesnemda gi føringer for videre arbeid fram mot budsjett
2020 og økonomiplan 2020-2023 for nye Lindesnes.
Vidar Tjelland er saksordfører i fellesnemnda.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Arbeidet med budsjettet for 2019 i de tre kommunene bør ses i sammenheng med behovet for å
sikre en bærekraftig økonomi i nye Lindesnes. Fellesnemnda ønsker at arbeidet med å forberede
et felles budsjett og økonomiplan for den nye kommunen settes i gang.
Prosjektleder bes om å etablere en administrativ arbeidsgruppe for kommuneøkonomi, som kan
jobbe fram til økonomisjef for den nye kommunen er ansatt.
Arbeidsgruppen bør utarbeide en analyse av ressursbruk og økonomisk status i de tre
kommunene og utarbeide estimater for hvordan situasjonen vil bli i den nye kommunen fra 2020.
En rapport må foreligge i april/mai 2018, slik at denne kan ligge til grunn for arbeidet med
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i de tre kommunene.
Rapporten bør behandles politisk i hver kommune, samt av fellesnemda.
Basert på funnene i rapporten, bør fellesnemda gi føringer for videre arbeid fram mot budsjett
2020 og økonomiplan 2020-2023 for nye Lindesnes.

FN-9/2018 – ADMINISTRATIV PROSJEKTLEDELSE
Leder foreslo å lukke møtet for gjennomgang av sakens historikk, jfr. 0ff.loven §13. Fellesnemnda vedtok
dette.
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Midlertidig prosjektleder Hans Stusvik fratrer som prosjektleder 24.1.18. Stusvik beholder lønn
t.o.m. 31.3.18.
I perioden fram til 31.3.18 fungerer rådmennene som prosjektledelse sammen med nytilsatt
prosjektleder Kyrre Jordbakke.
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Leder av fellesnemnda får mandat til å eventuelt sluttføre forhandlinger i gjeldende avtale med
Hans Stusvik.
Etter at historikken var gjennomgått ble møtet åpnet.
Rådmennene ble deretter bedt om å redegjøre for pågående arbeid i prosjektet. Kjell Rune Olsen gav slik
redegjørelse og ble supplert av øvrige rådmenn.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Orienteringen tas til etterretning.

FN-10/2018 – FORELØPIG ORIENTERING: REGNSKAP 2017 / BUDSJETT 2018
Saken
I marsmøtet får fellesnemnda til behandling saker vedr. årsmelding og regnskap 2017 og budsjett 2018
for prosjektet nye Lindesnes, men det gis allerede i februar en foreløpig orientering om regnskap 2017
og budsjett/budsjettprosess 2018.
Marnardal kommune ivaretar prosjektets økonomifunksjoner og økonomisjef i Marnardal Sonja Svardal
vil delta i møtet og gi en orientering.
---*--Sonja Svardal redegjorde og svarte på spørsmål.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Redegjørelsen tas til orientering.

FN-11/2018 - FORSLAG TIL BUDSJETT OG ARBEIDSFORM, DELPROSJEKT 3: LOKAL IDENTITET OG
KOMMUNALE SYMBOLER

Jfr. FN-66/2017 – Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:
Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler tildeles en budsjettramme på inntil kr
315.000. Arbeidsform vedtas som foreslått.
---*--Malin Helen Jørgensen orienterte og svarte på spørsmål.
Vedtak
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
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Fellesnemnda tar orienteringen vedr. delprosjekt 3 til orientering og vedtar arbeidsform som
foreslått. Når det gjelder budsjett for prosjektet vil det bli vurdert og fastsatt som en del av
totalbudsjettet for prosjektet nye Lindesnes.

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.»
Saken:
Fellesnemnda opprettet i sak 66/2017 delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler. I vedtaket
står det at delprosjektgruppen skal foreslå for fellesnemnda sin arbeidsform og budsjett for arbeidet.
Delprosjektets har følgende forslag til arbeidsform:
• Delprosjektet legger opp til en arbeidsform preget av møtevirksomhet og bred
innbyggerinvolvering.
• Delprosjektet vil tidlig hente inn lokalhistorisk kompetanse fra hver av de tre kommunene som
kan peke på kulturhistoriske fellestrekk ved de tre kommunene. Innspillene vil bli brukt som
grunnlag for videre arbeid.
• Intensjonsavtalen har fokus på involvering i prosessen. Delprosjektet ønsker en
tegnekonkurranse om nytt kommunevåpen blant
innbyggere/lag/foreninger/skoler/profesjonelle for å skape engasjement i lokalmiljøene i den
nye kommunen. Delprosjektet utarbeider konkurransegrunnlag og kriterier. Nettsiden
www.nyelindesnes.no, sosiale medier og media vil bli flittig brukt for å skape engasjement i
konkurransen. Delprosjektet ønsker konkurransen i gang tidlig vår 2018 med avslutning i god tid
før sommeren. Konkurransen er kun rådgivende. Innspillene tenkes brukt som inspirasjon eller
utgangspunkt til videre arbeid. Gjennom engasjement vil vi kunne skape vårt nye
kommunevåpen som et symbol på et nytt fellesskap.
• Det endelige forslaget til kommunevåpen vil mulig bli utformet av en profesjonell aktør, som en
kunstner eller grafisk designer. Andre kreative miljøer vurderes også invitert inn i arbeidet – som
for eksempel elever fra Skap kreative folkehøyskole.
• Delprosjektet har foreløpig ikke diskutert prosessen rundt utarbeidelse av skisse for
ordførerkjede, foruten at man ønsker å involvere profesjonell kompetanse i arbeidet. Men man
kan se for seg denne prosessen sammen med kommunevåpen-prosessen.
• Andre tiltak som kan skape entusiasme og samhold blant innbyggerne i de tre kommunene frem
til sammenslåingstidspunktet vil bli vurdert.
• Delprosjektet skal 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.
• Delprosjektet skal innen 31.12.2018 forelegge forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede
for fellesnemnda, samt en skisse for å bygge identitet til den nye kommunen.
• Arbeidsmetoden kan bli endret underveis i prosessen. Dette vil i så fall bli tatt opp med
fellesnemnda.
Delprosjektet har estimert kostnadene for delprosjektet:
Anslått budsjett delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler
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Møtegodtgjørelse 6 politikere 12 møter
Km-godtgjørelse 6 politikere, 12 møter, 10 km i snitt t/r
Bevertning
Kickoff konkurranse
Lansering
Konsulenter
Markedsføring
Premier
Sum anslag

139320
2952
3500
2000
1000
150000
6000
10000
314772

Når det gjelder utgifter knyttet til konsulenter er det usikkerhet knyttet til kostnaden til utarbeidelse av
skisse av ordførerkjede. Det finnes flere løsninger for hvordan dette arbeidet kan gjøres, uten at
delprosjektet foreløpig har tatt stilling til hvilken løsning som velges. I dette budsjettet er det lagt inn
kostnader knyttet til skisse av ordførerkjede. Selve produksjonen av ordførerkjedet vil komme i tillegg,
eller kan slås sammen med kostnaden i en pakkepris, slik flere andre kommuner har valgt å gjøre.
Kommunikasjonsrådgiver og deltaker i delprosjektet, Malin Helen Jørgensen, innleder saken med en
presentasjon og svarer på spørsmål underveis.
---*--

FN-12/2018 - PROSJEKT OM DIGITAL KOMPETANSE I KOMMUNENE – DELTAKELSE
Jfr. sak behandlet i fellesnemnda 8.12.17: FN-64/2017 – Søknad om deltakelse i partssamarbeid om
digital kompetanse
I sak 64/2017 vedtok fellesnemnda å støtte søknad om å delta i prosjekt om digital kompetanse i
kommunene. Som følge av dette søkte nye Lindesnes deltakelse i prosjektet, og fikk innvilget deltakelse
med inntil 9 personer.
Rådmannsutvalget drøftet i møte 5.2 sammensetningen av gruppen og mener en hensiktsmessig
fordeling vil være:




2 politikere fra fellesnemnda
2 tillitsvalgte
5 fra prosjektet nye Lindesnes

Saken legges fram for fellesnemnda for oppnevning av politikere for deltakelse.
--- *--Leder av digitaliseringsprosjektet Sonja Svardal innledet i saken og svarte på spørsmål.
Det ble framsatt følgende forslag om politiske deltakere:
Fra Marnardal: John Øyslebø
Fra Mandal: Morten Ekeland
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Som politiske representanter oppnevnes Moten Ekeland og John Øyslebø.
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---*---

Etter møtet i fellesnemnda var det opplæring i bruk av elektronisk løsning for møtegodtgjørelse mv.
Det er nå etablert en elektronisk løsning for innmelding av krav om møtegodtgjørelse mv. Økonomisjef
Sonja Svardal gav fellesnemndas medlemmer en opplæring i bruk av løsningen.
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