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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra
01.01.2020. Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir
medlem i Region Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene
vedtar å søke medlemskap i Region Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert
01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region
Kristiansand fra 01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til
01.01.2020. Fra 01.01.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny
finansieringsmodell utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra
01.01.2020. Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i
Region Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke
medlemskap i Region Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region
Kristiansand fra 01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra

01.01.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell
utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.

Saksutredning:
Etter henvendelse fra ordførerne i Nye Lindesnes gjorde styret i Region Kristiansand
13.04.2018. følgende enstemmige vedtak.
«Styret stiller seg positive til henvendelsen og vil ønske «Nye Lindesnes» velkommen i Region
Kristiansand. Styret ber Leder, nest leder og daglig leder invitere «Nye Lindesnes» til møte
med sikte på å utarbeide en intensjonsavtale som kan behandles i de respektive
kommunestyrene».
Et slikt møte ble avholdt 14 mai mellom partene. Her ble det enighet om at «Nye Lindesnes»
søker om medlemskap i Region Kristiansand fra 01.01.2020. inntil da gis observatørstatus i
styret. Videre ble det enighet om at kommunene enkeltvis kunne slutte seg til fra nå av, og
frem til 01.01.2020.
Det ble tatt forbehold om at en utvidelse krever tilslutning fra nåværende medlemmer i Region
Kristiansand. Det vises i denne sammenheng til § 5-1 i vedtektene, som har følgende ordlyd.
«Nye kommuner kan innlemmes i samarbeidet. En utvidelse krever tilslutning fra samtlige
kommuner».
Fellesnemda i Nye Lindesnes avholdt møte 15.06 og gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Nye Lindesnes søker medlemskap i Region Kristiansand fra og med 01.01.2020.
Kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal søker medlemskap i Region Kristiansand. Nye
Lindesnes søker observatørstatus både politisk og administrativ omgående.
Det delegeres til Rådmannsutvalget og prosjektleder å utferdige en søknad som kan behandles i
de respektive kommunestyrene.»
Behandlingen om tilknytting enkeltvis til Region Kristiansand frem mot 2020 fra Lindesnes,
Mandal og Marnardal vil trolig være behandlet i de tre kommunene i løpet av september.
Saksutredningen følger vedlagt.
Da det er ønskelig med en rask avklaring behandles søknadene parallelt i de nåværende
deltakerkommuner i Region Kristiansand, og i Mandal, Lindesnes og Marnardal.
Dersom kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal ønsker å tilslutte seg fra 01.10.2018
legges nåværende finansieringsmodell til grunn for tilslutning frem til 01.01.2020. Årlig bidrag
vil utgjøre for Mandal kr. 287797, Lindesnes kr. 198344 og Marnardal kr.176400. Ved
tilslutning fra 01.10.2018 innbetales 3/12 deler av disse beløpene for 2018.
Fra 01.01.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny
finansieringsmodell for Region Kristiansand utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.
Utvidelse med «Nye Lindesnes» er positivt for region Kristiansand. Den vil blant annet styrke
kjerneregionen i Agder, en region med 154 700 innbygger pr. 01.01.2018. Det vil ha stor
betydning for infrastruktur og samfunnsutvikling for hele landsdelen. Når ny E39 er ferdigstilt
vil denne regionen fremstå som et integrert felles bo arbeidsmarked. Regionen vil få en
betydelig kystsone som vil kunne danne grunnlag for næringsutvikling, spesielt med de

muligheter som hav -rommet kan gi. Samtidig som en ser dette i sammenheng med muligheter
innen den blågrønne bioøkonomien, med regionens betydelige skog skogressurser.
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MAL FOR FORSLAG TIL VEDTAK OM REGIONTILHØRIGHET

Forslag til vedtak
NN kommune søker medlemskap i Region Kristiansand.
---*--Vedlegg
-

Saksfremstilling og protokoll fra saken i fellesnemnda 15. juni
Mal for søknad om medlemskap i region Kristiansand
Tilknytning til region Kristiansand for nyeLindesnes
Felles saksutredning for nåværende medlemmer om utvidelse av region Kristiansand

Bakgrunn
Som en følge av kommunereformen skjer det nå endringer i eksisterende regionsamarbeid. Fra
politisk hold har det vært signalisert at det for nye Lindesnes vil være mest naturlig og aktuelt å
knytte seg opp mot Region Kristiansand.
Ordførerne i Lindesnes, Marnardal og Mandal har tatt initiativ til dialog med Region Kristiansand om
videre utvikling av den regionen. Styret i Region Kristiansand har ønsket nye Lindesnes velkommen i
regionen. Ordførerne og prosjektleder nyeLindesnes har videre hatt møte (14. mai) med leder og
nestleder i styret og daglig leder for region Kristiansand. Her ble det enighet om at «nyeLindesnes»
søker om medlemskap i region Kristiansand fra 1.1.2020 og at det inntil da gis observatørstatus.
Videre ble det enighet om at kommunene enkeltvis kunne slutte seg til fra nå av, og frem til 1.1.2020.
Fellesnemnda for nye Lindesnes fattet 15.6.2018 følgende vedtak:
Nye Lindesnes søker medlemskap i Region Kristiansand fra og med 1.1.2020.
Kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal søker medlemskap i Region Kristiansand. Nye
Lindesnes søker observatørstatus både politisk og administrativt omgående.
Det delegeres til rådmannsutvalget og prosjektleder å utferdige en søknad som kan
behandles i de respektive kommunestyrene.
Rådmannen fremmer med dette saken for politisk behandling. Ved positivt vedtak sendes søknad om
medlemskap til region Kristiansand. Styret i region Kristiansand har uttalt seg positivt til
medlemskapet. Utvidelsen av regionen behandles i kommunestyrene i region Kristiansand i
september 2018.
Vurdering
Fellesnemnda har besluttet at nye Lindesnes omgående søker administrativ og politisk
observatørstatus i Region Kristiansand og har oppfordret kommunene til å søke enkeltvis
medlemskap for perioden frem til 2020.
Nye Lindesnes blir etter alt å dømme en del av Region Kristiansand fra 1.1.2020. Region Kristiansand
er fortsatt i støpeskjeen og det er nå viktig at kommunene som skal inngå i samarbeidet kan være
med å påvirke prosessene fremover. Slik rådmannen ser det vil det være en fordel dersom Mandal,

Marnardal og Lindesnes fatter likelydende vedtak, og blir medlemmer av region Kristiansand
samtidig.
En konsekvens av å søke medlemskap i Region Kristiansand vil være at vi en periode vil ha tilhørighet
til to regioner. Rådmannens vurdering er at dette er håndterbart. Samtidig legger rådmannen til
grunn at de tre kommunene må samarbeide om representasjon i ulike regionale fora for å gjøre
dette effektivt og håndterbart administrativt.
Et medlemskap i Region Kristiansand vil innebære en kontingent. I henhold til gjeldende
finansieringsmodell for regionen vil kontingenten for Marnardal kommune være kr 176.400,
Lindesnes kommune kr 198.344 og Mandal kommune kr 287.797 pr år. Rådmannen vil innarbeide
dette i budsjettforslaget for 2019 dersom det fattes positivt vedtak. Region Kristiansand har lagt til
grunn at kontingent beregnes og betales fra og med den måned medlemskapet gjelder.
Fra 1.1.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell for
Region Kristiansand utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.
En utvidelse av region Kristiansand krever tilslutning fra nåværende medlemmer i region
Kristiansand, kfr § 5-1 i vedtektene, som har følgende ordlyd. «Nye kommuner kan innlemmes i
samarbeidet. En utvidelse krever tilslutning fra samtlige kommuner». Felles saksutredning er
utarbeidet for behandling i de respektive kommunestyrene i september.
Da det er ønskelig med en rask avklaring behandles regionutvidelsen/-tilknytningen parallelt i de
nåværende deltakerkommuner i Region Kristiansand, og i Mandal, Lindesnes og Marnardal.
Konklusjon
Nye Lindesnes blir etter alt å dømme en del av Region Kristiansand. For å kunne bidra og påvirke
prosessene fremover mot 2020 mener rådmannen det nå er naturlig å følge fellesnemndas
oppfordring om å søke medlemskap i regionen allerede nå. Kommunen får med dette en god
mulighet til å delta i regionsamarbeidet fra nå og samtidig være med å forme den nye regionen fra
1.1.2020

MAL FOR SØKNAD OM MEDLEMSKAP I REGION KRISTIANSAND
N kommune viser til saker i styret for region Kristiansand, og nåværende medlemmers
kommunestyrer, fellesnemda for nyeLindesnes og n kommunestyre xx september 2018.
N kommune søker med dette medlemskap i region Kristiansand frem til nye Lindesnes kommune blir
medlem fra 1.1.2020.
N kommune blir medlem på de vilkår som gjelder for medlemmene i region Kristiansand. Ordfører
blir medlem av styret. Rådmannen blir medlem av rådmannsutvalget.
Rådmennene i Marnardal, Lindesnes og Mandal finner sammen med prosjektleder nyeLindesnes en
hensiktsmessig måte å samordne representasjonen i rådmannsutvalg og samarbeidsfora for
eksisterende Lindesnesregionen og region Kristiansand, slik at man unngår dobbeltarbeid og
dobbeltrepresentasjon, samtidig som pågående samarbeid ivaretas korrekt.

SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA 1.1.2020 OG OBSERVATØRSTATUS FREM TIL 1.1.2020 I REGION
KRISTIANSAND FOR NYELINDESNES
Det vises til samtaler mellom ordførere, saker i styret for region Kristiansand og fellesnemda for
nyeLindesnes om regiontilknytning til region Kristiansand.
På vegne av leder av fellesnemda, Alf Erik Andersen søker nyeLindesnes; kommunereformprosjektet
for sammenslåing av Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner, om medlemskap i region
Kristiansand for (nye) Lindesnes kommune fra 1.1.2020. Vi søker om observatørstatus, både politisk
og administrativt frem til 1.1.2020. Observatørstatusen vil bli ivaretatt av leder av fellesnemda
(politisk) i styret, og av prosjektleder (administrativt) i rådmannsutvalget.
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Tar du denne videre?
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Hei. Viser til sak i styremøte 13.04 hvor styret enstemmig ønsket Nye Lindesnes velkommen i Region Kristiansand.
Utfra vedtektene må dette behandles i de enkelte kommunene. Fellesnemda i Lindesnes har allerede vedtatt å
søke medlemskap fra 01.01.2020, og samtidig anbefalt kommunene å søke medlemskap enkeltvis fra nå av og frem
til 2020. Da det er ønskelig med en rask avklaring legges det opp til en parallell saksbehandling i våre kommuner og
i Mandal, Lindesnes og Marnardal. Vi håper at kommune kan få fattet vedtak i sine septembermøter. Jeg har laget
et forslag til saksutredning som følger vedlagt, og lagt ved forslag til saksutredningen til kommunene i Nye
Lindesnes.
Odd

