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Lindesnes Høyre 

 
Sak: Handlingsplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 i Lindesnes kommune 

Forslag til vedtak – Verbalpunkter 

Forslag 3 og 6 er fellesforslag med posisjonen 

1. Kommunestyret har merket seg at biologisk mangfold reduseres raskt og situasjonen betegnes 
som krise. Kommunestyret ønsker at denne problematikken skal vektlegges på områder hvor 
Lindesnes kommune har beslutningsmyndighet.  
Kommunestyret ber om at underutvalg for klima, miljø og natur får i oppgave å vurdere hvordan 
kommunen kan arbeide for å ta vare på biologisk mangfold i drift av egne bygg og arealer og 
hvordan kommunen kan vektlegge hensyn til biologisk mangfold i kommuneplanarbeidet, i 
utforming av reguleringsplaner og i samarbeid med andre.  
 

2. Kommunestyret ber om at man som en del av driften av kommunens grøntarealer prøver ut å 
beplante egnede kommunale parker og andre områder med ulike typer frukttrær, med 
bunndekke av blomstereng: et syn om våren i fruktblomstringen, et blomsterteppe gjennom 
sommeren, og en høst med gode avlinger, kanskje til glede for eldreinstitusjonene og gjennom 
Frivillighetssentralen. Når tiltaket er vel etablert, vil man kunne spare ressurser og mannskap for 
jevnlig stell og plenklipping, og dette kan være et av tiltakene for å ta vare på biologisk mangfold.  
 

3. Kommunestyret synes det er positivt at rådmannen vil utarbeide klimaregnskap og -budsjett for 
Lindesnes kommune. Kommunestyret forutsetter at modell for klimaregnskap og- budsjett 
behandles politisk i løpet av våren 2021.  Modellen skal brukes aktivt fra og med 2022 for å 
synliggjøre resultatene av arbeidet med å redusere både utslipp og energiforbruk i egen 
virksomhet. Klimaregnskap føres så langt det er mulig i 2021 og legges til grunn for klimabudsjett 
2022. I arbeidet med ENØK er det også viktig å kunne kvantifisere besparinger og lage systemer 
for gevinstrealisering. 
Fremdrift og resultater i dette arbeidet rapporteres på vanlig måte som del av tertialrapporter og 
årsrapporter  
 

4. Kommunestyret har merket seg at det i rådmannens budsjettforslag er bygget inn en omfattende 
endring av kjøkkendrift og matlevering til kommunens egne virksomheter og med 
anbudsinnhenting i 2021. Kommunestyret forventer at en før man går til et slikt skritt legger ned 
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betydelig arbeid sammen med egne ansatte i trepartsamarbeidets ånd med sikte på å gjennomgå 
virksomheten og se på muligheter for å effektivisere kommunens egen produksjon og 
distribusjon. Det kan også være aktuelt at det legges til rette for at kommunens egne ansatte gis 
mulighet til å legge inn eget anbud i en eventuell anbudskonkurranse. 

 
5. Kommunestyret har merket seg at det i rådmannens budsjettforslag ligger forslag om å utrede 

legevaktordningen. Kommunestyret er positiv til dette, og ser at bl.a. plassering bør vurderes i 
sammenheng med nytt helsehus. Vi er imidlertid overrasket over at det allerede er lagt inn 
betydelige innsparinger som konsekvens av utredningsarbeidet som ikke er begynt. Vi ser dette 
som prematurt og kan gi uheldige signaleffekter. Vi ser det som naturlig å legge til grunn i videre 
arbeid at en kommune som Lindesnes bør videreføre en god legevaktordning med lokalisering 
sentralt i kommunen. En utredning av legevakt skal selvsagt behandles politisk av 
kommunestyret. 

 
6. Kommunestyret vektlegger de informasjonstjenestene som vi har knyttet til biblioteker og 

innbyggertorg i tre kommunesentrene. De bør derfor ha åpningstideder som gjør dem lett 
tilgjengelige for innbyggerne også etter arbeidstid og når skoledagen er over. Vi understreker at 
dette må prioriteres og integreres i den vanlige driften av kommunen. Fremdrift og resultater i 
dette arbeidet innarbeides i tertialrapport 1 i 2021. 

 
7. Kommunestyret har registrert at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i deler av den 

kommunale boligmassen. Vi ber om at det vurderes hvordan man over tid kan bedre denne 
situasjonen, herunder se på om driften av boligene kan samles i et budsjettområde, organiseres 
annerledes, og slik at man kan få samlet oversikt over situasjonen. Dette må ses i sammenheng 
med at Lindesnes kommune i KOSTRA-sammenligninger ser ut til å ha høye netto driftsutgifter til 
kommunale boliger.   


