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INDRE AGDER -  KOMMUNEREFORMPROSJEKT - STYRINGSGRUPPA 
 

Møtereferat – godkjent av Styringsgruppa i møte 3.3.2015 
 

Sted: Evje og Hornnes rådhus, Kommunestyresalen 

Dato: 29.1.2015 

Tidsrom: 9:00 – 13:10  

 

Møtedeltakere: For Bygland 

kommune 

Ordfører Leiv Rygg  

 Form.sk.medl. Terje Greibesland  

  Form.sk.medl. Vidar Frøysnes  

 

 

Form.sk.medl. Ann Cecilie Andersen Attestog 

Ansattes representant Leif Sigurd Helle  

  Rådmann Aasmund Lauvdal  

    

 For Evje og Hornnes 

kommune 

Ordfører Bjørn Ropstad  

 Varaordfører Finn Bjørn Rørvik  

 Form.sk.medl. Line Vennesland  

  Form.sk.medl. Wenche R. Høgetveit  

  Form.sk.medl. Lars Reidar Vasland  

  Ansattes representant Kari Anne Thorsland  

 

 

Rådmann/leder i Prosjektgruppa 

Jens Arild Johannessen  

  Sekr. Prosjektgruppa Line Håberg Løvdal  

    

 For Åseral kommune Ordfører Oddmund Ljosland  

 Varaordfører Kari Røynlid  

  Form.sk.medl. Elling T. Eikerapen  

  Form.sk.medl. Olav Åsland  

  Form.sk.medl. Tove Hagen  

  Ansattes representant Wenche Kittelstad Austrud 

(vara for Ingunn Kile)  

  Rådmann Kjell Gunnar Olsen  

  Skrivehjelp Dagfinn Lauvsland (ref.) 
 

Forfall: For Bygland 

kommune 

Varaordfører Olav Neset  
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VELKOMMEN OG INNLEDNING 

Leder for Styringsgruppa Oddmund Ljosland ønsket velkommen, og medlemmene av 

Styringsgruppa presenterte seg. 

Innledningsvis ble ordet gitt fritt, og forskjellige tema ble «luftet». Det ble ikke konkludert i 

forhold til disse, men flere av temaene ble grundigere behandlet senere i møtet. 

1/15 - MÅLSETTING MED PROSJEKTET 

Som en forberedelse til møtet ble det i innkallingen lagt ved eksempler på målsettinger. Disse ble 

gjennomgått/kommentert slik: 

 

Forslag til målsettinger Fra drøftingen Styringsgruppas konklusjon 

Effektive 

beslutningsprosesser og 

oppgaveløsning 

Effektivitet i forhold til 

kommunestørrelse ble drøftet. 

Enighet om målsettingen. 

Utvikling over «alt» Offentlige arbeidsplasser: 

omfanget av dagens 

sysselsetting opprettholdes i 

de «gamle kommunene», men 

funksjonene kan 

(om)fordeles.  

Det må være utvikling «over 

alt» med 3 tyngdepunkt. 

Bestilling til Prosjektgruppa: 

Lag en skisse i forhold til 

strukturen område for område 

slik som f.eks.  

 Barnehage 

 Skole 

 Helse 

Kommenter evt. forventede 

endringer. 

Videreutvikle arbeidsplasser 

(offentlige og private) 

 Jfr. over. 

Gi et godt tjenestetilbud Jfr. statistikk for dagens 

tjenestetilbud og 

sammenliknbare oversikter. 

Hvordan defineres kvalitet?  

 

Faglig rekruttering og gode 

fagmiljø (trygghet og 

kompetanse) 

 Ingen skal miste jobben. 

Endring av arbeidssted kan 

være aktuelt ut fra ny 

organisering. 
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Forslag til målsettinger Fra drøftingen Styringsgruppas konklusjon 

Robuste for å løse nye 

oppgaver 

Et større fagmiljø kan bidra til 

å rekruttere de «rette» 

fagfolkene.  

Kanskje heller fleksible? 

 

Lokalpolitisk deltakelse og 

medvirkning 

Kommunedelsutvalg bør 

drøftes. 

 

Øke bosetting over alt Jfr. over.  

Økonomiske forpliktelser iht 

fellesskapet 

 Jfr. økonomirapporten. 

Ivareta inngangspengene 

(gjeld, kapital, inntekter…) 

 Jfr. økonomirapporten. 

Sikre sysselsetting og utvikle 

arbeidsplasser for å møte 

framtidig utfordringsbilde 

Jfr. over.  

2/15 - INNHOLD I UTREDNINGEN - BESLUTNINGSDOKUMENT 

Leder av Prosjektgruppa for Indre Agder Jens Arild Johannessen innledet med å informere om 

planlagt prosedyre for å utarbeide beslutningsdokument. I innkallingen til møtet var det forslag til 

overskrifter i innredningen. Johannessen bad om innspill/føringer i forhold til dette.  

Innspill/kommentarer notert fra Styringsgruppas drøfting: 

 

Områder for utredning (fra innkallingen) Styringsgruppas evt. innspill/kommentar 

Forventninger fra Staten Jfr. foreliggende dokumentasjon/utredninger. 

- Referanser ekspertutvalget 

- Suksesskriterier ekspertutvalget 

Forventninger kommunene 

Mål Jfr. drøfting og konklusjoner i sak 1/15. 

Avgrensning Utredningen må holdes på et overordnet nivå.  

Nullalternativ - Det er viktig i forhold til innbyggerne å 

synliggjøre fordeler og ulemper, 

muligheter og risiko ved å bli stående 

alene. I forhold til denne rapporten vil 

dette være i form av en opplisting av 

generelle tema som er relevante å drøfte i 

denne sammenheng. Deretter blir det opp 

til den enkelte kommune å 

konkretisere/vekte de enkelte aspekter. 

- Kan det å bli stående alene innebære en 

risiko for at andre kommuner ikke vil 

samarbeide på et senere tidspunkt? 
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Områder for utredning (fra innkallingen) Styringsgruppas evt. innspill/kommentar 

- Muligheter og trusler for hver kommune Trusler: 

- Jfr. dagens utfordringer i kommunene. 

o Demografi 

o Arbeidsplasser 

- Overordnet økonomisk styring fra staten. 

- Faren for tvangssammenslåing. 

 

Muligheter: 

- Felles bo- og arbeidsmarked. 

1. Suksesskriterier  

- Hva må til for at dette skal bli bra, og at 

kommunene vil gå med på ny 

kommunestruktur 

- Informasjon: løpende og tilstrekkelig 

informasjon. 

- Ledelse: god forankring polisk og 

administrativt 

- Åpenhet: åpenhet, ærlighet og tydelig 

kommunikasjon. 

- Trygghet hos ansatte for å beholde 

jobben. 

2. Økonomiske konsekvenser Kostnader ved sammenslåingen er ikke det 

viktigste. 

3. Avstandsproblematikk  

4. Demokratisering Kommunedelsutvalg? Hvilket mandat og 

handlingsrom kan et slikt utvalg evt. ha? 

Spørsmålet bør belyses. 

5. Tjenestetilbud Oversikter over interkommunale samarbeid, 

eierskapsmeldinger, mv. systematiseres.  
- Statusoversikt kommunale og 

interkommunale tjenester 

- Type samarbeid og med hvem 

6. Bo og arbeidsplassutvikling - Kartlegging av status/organisering 

næringsarbeid. Jfr. også sak 1/15. 

- Prognoser for befolkningsutvikling. 

 

- Organisering 

- Tjenestetilbud 

- Arbeidsmarked 

7. Kultur og tilhørighet Historiske og nåværende forbindelser. 

  

I tillegg framsatt i møtet:  

- Veier i kommunene – dårlig standard, 

samt muligheter ved nye veiutbygginger 

Bør belyses. 

- Formuesgoder og mulig lokal 

disponering/råderett. 

Må belyses. 

- Konsesjonskraft – effekten av 

sammenslåing. 

Må beregnes.  



 

 

Side 5 av 5 

Områder for utredning (fra innkallingen) Styringsgruppas evt. innspill/kommentar 

- Mulighetsbilde ny kommune. Tegnes; nytt punkt 8. 

 

Mandat for utarbeidelse av dokumentet: sørge for tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

3/15 - FRAMDRIFTSPLAN/MØTEPLAN 

Neste møte i Styringsgruppa blir tirsdag 3. mars kl. 9:00 – 13:00 i Evje og Hornnes rådhus, 

Kommunestyresalen.  

 

 

 

 

 

. 


