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UTKAST TIL KOMMUNEPLAN FOR LINDESNES 2020 – 2032 

HØRINGSUTTALSE FRA LINDESNES SV 
 

 

1. Innhold, side 2 
 
Lindesnes SV forslår endring av tittel på satsingsområder, pkt. 2 til: 
«Likestilling, inkludering og mangfold»  
Begrunnelse: I kap. «Folkehelse og levekår» på side 8 i planen står det beskrevet de 
betydelige levekårsutfordringene Lindesnes kommune har. Denne betegnelsen på 
satsingsområder pkt. 2 mener vi derfor favner bedre ulike mål og strategier som er 
beskrevet i planen og våre tilleggsforslag på side 17 i planen. Likeledes i henhold til 
intensjonsavtalen side 2 i kap. «Framtidsansvar - noen målsettinger» der det står: 
«Fokus på levekår og folkehelse skal prege all planlegging og kommunen skal tilby 
innbyggerne tjenester som gir dem trygghet gjennom hele livsløpet. Kommunale 
lokaler og tjenester skal ha universell utforming for å sikre at alle kan delta.» 
 
 

2. Innledning, side 2 
Lindesnes SV foreslår at avsnittet med uthevet skrift endres til: 
«Kommunene i Lindesnes, Mandal og Marnardal gikk 1. januar 2020 sammen om å 
danne en ny kommune, Lindesnes. Det spennende arbeidet med å skape en ny, felles 
identitet er nå i gang. Vi står overfor store utfordringer: Klima og artsmangfoldet på 
jorda er sterkt truet. Løsningene må også finnes lokalt. Lindesnes kommune vil 
erklære klimakrise og gi miljøhensyn høyeste prioritet i sitt planarbeid. Vi har 
ambisjon om å bevare artsmangfoldet og på sikt bli en nullutslippskommune. Vi 
inviterer innbyggere, foreninger, næringsliv og kompetansemiljøer til å være med og 
utvikle felles løsninger til beste for kommunens innbyggere, naturen, miljøet og 
klimaet.» 
 

3. Avsnitt «Bedre Sammen», side 2 
Lindesnes SV foreslår at nest siste setning i avsnittet endres til: 
«Våre tjenester skal være helhetlige og med miljø og mennesker i sentrum.» 
 
 

4. Nåsituasjon og utviklingstrekk, side 6-15 
 

a) Klima og miljø, side 11. 
 
Lindesnes SV foreslår at siste setning endres til: 
 «Aktiv bruk av klimaregnskap vil være nødvendig for bevisstgjøring av hvilke valg vi 
tar.» 
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Begrunnelse: I den nye kommunen skal det utarbeides klimaregnskap (ref. vedtatt 
verbalforslag til kommunebudsjettet). 

 
b) Næring, side 12-15. 

 
- Kapittelet synes noe uoversiktlig og kan med fordel deles inn i flere underpunkter som 

eks. primær-, sekundær-, tertiærnæringer eller 
Jord-/skogbruk - fiskeri/havbruk – industri – handel/service -og reiseliv. 

- Lindesnes SV foreslår at siste setning i siste avsnitt om reiseliv endres til: 
  «Det er muligheter for økt felles satsing innen fiskeri, landbruk, bærekraftig reiseliv og 

friluftsliv for å svare på etterspørsel i markedet knyttet til naturopplevelser og 
kulinariske eventyr.» 
 
  

5. Satsingsområder, side 16-21 
 
a) Bærekraftig og innovativ, side 16 og 17. 

 
Lindesnes SV foreslår endring av Mål 1:  
 
- «Vi har redusert klimagassutslippene med minimum 60% innen 2030, sammenliknet 

med år 2005.»  
Begrunnelse: Det begynner nå å bli stor enighet i klimaforskningen om at 40% 
reduksjon ikke vil være tilstrekkelig for å oppnå målet om maksimum 1,5 grader 
temperaturstigning i 2030. En kommuneplan fram til 2032 må derfor ivareta dette. 

 
 
Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 1, strategier: 
 
-7. kulepunkt endres til: «Kommunen bygger klimavennlig og i størst mulig grad 

klimanøytralt. Rommene skal ha flere funksjoner. Eksisterende bygninger åpnes for 
nye bruksområder.» 

 
Forslag til 3 nye kulepunkt: 
- «Kommunen utarbeider klimabudsjett og årlige klimaregnskap.» 
- «Kommunen ansetter en overordnet klima-ansvarlig, med nødvendig kompetanse, 

tilknyttet rådmannens stab.» 
- «Kommunen viderefører og styrker arbeidsgruppe for klima, miljø og energi.» 
- «Kommunen arbeider for sikring av artsmangfoldet.» 
- «Kommunen sikrer at skolen har fokus på undervisning i klima, miljø og bærekraft.» 
 
Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 2, strategier: 
 
Forslag til 2 nye kulepunkt: 
- «Vi tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i skoler og barnehager.» 
- «Vi gjør forsøk med leksefri skole.» 
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Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 3, strategier:  
 
Forslag til 3 nye kulepunkt: 
- «Videreutvikling av primærnæringene vil ha stor betydning for at vi tar hele 

kommunen i bruk og sikrer sysselsetting og bosetting.» 
- «Vi vektlegger vern av dyrket og dyrkbar jord.» 
- «Vi tilrettelegger for utnytting og videreforedling av lokale råvarer fra jord- og 

skogbruk, fiskeri og algeproduksjon og lignende næringsveier.» 
 
Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 2, strategier: 
 
Forslag til 2 nye kulepunkt: 
- «Vi tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i skoler og barnehager.» 
- «Vi gjør forsøk med leksefri skole.» 
 

 
b) Deltakelse og samfunnsengasjement, side 18-19. 
 
SV foreslår at tittelen på satsingsområdet endres til «Likestilling, inkludering og 
mangfold». Se begrunnelse i vår høringsuttalelse under pkt. 1 Innhold. 
 

            Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 1, strategier:    
          
            - Nytt 1. kulepunkt: «Vi oppretter et utvalg for likestilling, inkludering og mangfold.» 

- Nytt 2. kulepunkt: «Vi utarbeider en handlingsplan for likestilling, inkludering og 
mangfold.» 

- Nytt 3. kulepunkt: «Vi innfører brukermedvirkning i budsjettprosesser.» 
Begrunnelse: Lindesnes SV mener dette er et meget viktig tiltak for 
innbyggerinvolvering som bør nevnes spesielt. 

 
Lindesnes SV foreslår endring under Mål 2, strategier: 
 
 6. kulepunkt endres til: 
- «Vi bidrar til at tilbudet om kollektivtransport er tilpasset brukernes behov og 

økonomi.» 
 
Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 3, strategier:  
 

            Forslag til 3 nye kulepunkt: 
- «Vi innfører kommunens praksisgaranti for ungdom.»  
- «Vi arbeider for å fjerne lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige ansatte.»   
- «Vi innfører tiltak som reduserer antall lavinntektsfamilier» 
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c) Trygghet og tilhørighet side 20-21 

 
            Lindesnes SV foreslår endringer under Mål 2, strategier: 
 
            Forslag til 2 nye kulepunkt: 
             - «Vi sørger for at barnehager og skoler skal være en viktig forebyggende arena for     

god psykisk helse hos barn og unge.» 
             - «Vi sikrer at personale i barnehager og skoler har god rosa kompetanse, og 

formidler denne kunnskapen og holdninger til barn og unge.»  
 
 
6. Arealstrategi, side 22 

 
Lindesnes SV foreslår at det i 1. kulepunkt føyes til: 
«…… innenfor gang og sykkelavstand, fortrinnsvis i nærhet av tilbud om 
kollektivtransport, og med kvalitet ……» 
Begrunnelse: Dette samsvarer med vårt forslag under «Bærekraft og innovativ» Mål 1 
 
 
 

På vegne av Lindesnes SV bystyregruppe i Mandal kommune 
 
Svein Berntsen 
1.vararepresentant 


