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ARBEIDSNOTAT	FRA	MØTE		

Møtetema: 

Mulig utredning vedr. Kommunereformen – Indre Agder prosjektet 
(Bygland, Evje og Hornnes, Åseral) 

Sted: Evje og Hornnes rådhus, ordførerens kontor 

Dato: 19.11.2014 

Tidsrom: 08:30 -10:00  
 

Møtedeltakere: Bygland kommune Ordfører Leiv Rygg  

 Evje og Hornnes kommune Ordfører Bjørn Ropstad  

 Åseral kommune Ordfører Oddmund Ljosland  

 Åseral kommune Skrivehjelp Dagfinn Lauvsland 
 

 

MØTETS	BAKGRUNN/FORMÅL	
Kommunestyret i Åseral har uttrykt ønske om å få undersøkt mulighetene for en mulig utredning 
av etablering av en ny kommune bestående av nåværende kommuner Iveland, Bygland, Evje og 
Hornnes og Åseral. Kommunestyret i Iveland har gjort det klart at dette ikke ansees som et 
aktuelt alternativ. Fra Bygland og Evje og Hornnes er det interesse, og derfor blir møtet 
gjennomført. 

STATUS/PROSJEKTER/PLANER	I	KOMMUNENE	I	FORHOLD	TIL	
KOMMUNEREFORMEN		

Bygland kommune 

Alternativer som har vært nevnt: 

− Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes) 
− Langfjella (tidl. Fjellregionen) 
− Evje og Hornnes, Bygland, Åseral 

Politiske behandling:  

− Kommunestyret 10.12: planlegger sak vedr. hvilke alternativer som er aktuelle å utrede. 

Pågående prosjekter:  

− Ikke igangsatte enda. 

Evje og Hornnes kommune 

Alternativer som har vært nevnt: 

− Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes) 
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− Evje og Hornnes, Bygland, Åseral 

Politiske vedtak: 

− Orienteringssak i kommunestyret 20.11: Ordfører ber om klarsignal i forhold til videre arbeid 
i forhold til å delta i et utredningsprosjekt med Bygland og Åseral. 

Pågående prosjekter: Ikke igangsatte enda. 

 

Åseral kommune 

Alternativer: 

− Midtre Agder (Hægebostad, Audnedal, Marnardal, Åseral) 
− Evje og Hornnes, Bygland, Åseral 

Politiske vedtak:  

− Kommunestyret har vedtatt deltakelse i Midtre Agder – prosjektet. 
− Kommunestyret har ønske om at muligheter østover mot Setesdal undersøkes. 

VURDERINGER	I	FORHOLD	TIL	UTREDNING	AV	ÅSERAL	–	SETESDAL	
Det var enighet mellom ordførerne om at det kan være interessant å få utredet alternativet Indre 
Agder. 

VIDERE	ARBEID	
Det planlegges et møte slik: 
Tid: mandag 15.12 kl. 14:00 – 17:00 
Sted: Evje og Hornnes rådhus, Formannskapssalen. 
Møtedeltakere: fra hver av kommunene er ordfører, minimum én politiker i tillegg, rådmann. 
Møteledelse: Oddmund Ljosland 
Tema(er): Prosjektprogram inkl. tidsplan.  
 
Oddmund og Dagfinn setter opp forslag til møteagenda som sendes Leiv og Bjørn for 
justering/godkjenning. 
 
Dersom det igangsettes en utredning vil aktuelle utdanningsområder være bl.a.  
− Økonomi, jfr. økonomirapport  
− Tjenestetilbud 
 

Utredningsmalen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan evt. benyttes, jfr. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048. 


