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INDRE AGDER -  KOMMUNEREFORMPROSJEKT - STYRINGSGRUPPA 
 

Møtereferat (utkast) 
 

Sted: Evje og Hornnes rådhus, Kommunestyresalen 

Dato: 3.3.2015 

Tidsrom: 9:00 – 13:00 

Møtedeltakere: For Bygland 

kommune 

Ordfører Leiv Rygg  

 Form.sk.medl. Terje Greibesland  

  Form.sk.medl. Vidar Frøysnes  

  Ansattes representant Leif Sigurd Helle  

  Rådmann Aasmund Lauvdal  

    

 For Evje og Hornnes 

kommune 

Ordfører Bjørn Ropstad  

 Varaordfører Finn Bjørn Rørvik  

 Egil Kjebekk (vara for form.sk.medl. Wenche R. 

Høgetveit)  

  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  

  Ansattes representant Ingunn Kile   

  Skrivehjelp Dagfinn Lauvsland (ref.) 
 

Forfall: For Evje og Hornnes 

kommune 

Form.sk.medl. Line Vennesland  

 Form.sk.medl. Lars Reidar Vasland 

Form.sk.medl. Wenche R. Høgetveit  

 For Åseral kommune Form.sk.medl. Tove Hagen  

  Rådmann Kjell Gunnar Olsen  

 
For Bygland 

kommune 

Varaordfører Olav Neset  

 Form.sk.medl. Ann Cecilie Andersen Attestog  
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VELKOMMEN OG INNLEDNING 

Leder for Styringsgruppa Oddmund Ljosland ønsket velkommen og informerte kort om dagens 

møte.  

4/15 – REFERAT FRA STYRINGSGRUPPAS MØTE 29.1.15 

Sekretæren opplyste at varaordfører i Bygland Olav Neset var oppført både som møtedeltaker og 

med forfall til møtet. Det korrekte er forfall, og referatet vil bli endret i forhold til dette. 

For øvrig godkjente Styringsgruppa referatet fra møtet 29.1.15. 

5/15 - STATUS I UTREDNINGSPROSJEKTET SÅ LANGT 

Leder i prosjektgruppa Jens Arild Johannessen presenterte utredningsdokumentet inkl. 

økonomiutredning utarbeidet økonomisjefene. I tillegg til selve prosjektgruppa er det opprettet 

arbeidsgrupper innenfor hhv økonomi og personal. 

Utredningsdokumentet er under utarbeidelse og foreløpig unntatt offentlighet. 

Dersom Styringsgruppa ønsker «dypdykk» i økonomiutredningen kan Arbeidsgruppa delta i et 

møte i Styringsgruppa.  

- - - * - - - 

 

Styringsgruppa gav honnør for godt arbeid så langt, og drøftet saken. 

Styringsgruppa gav følgende føringer for det videre arbeidet (oppsummert): 

 Det må fokuseres på innsparinger som kan gjennomføres uten å forringe 

tjenestekvaliteten. Innsparinger må brukes på å utvikle hele kommunen. 

 Styringsgruppa inviterer økonomisjefene til neste møte i Styringsgruppa. 

6/15 – DEMOKRATIASPEKTET 

Oddmund Ljosland innledet til drøfting, og tok utgangspunkt i formuleringene i Prosjektgruppas 

(foreløpige) utredningsrapport.  

Sammensetning av kommunestyret (Utredningsrapporten pkt. 8.3). 
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I drøftingen ble bl.a. følgende understreket/betont: 

 Formuleringene i utredningsrapporten er dekkende for den faktiske situasjonen. 

 Flere av velgerne vil få flere lister (partier) å velge blant. 

 Aktuelle antall kommunestyrerepresentanter begrenses til 19 og 27. 

Struktur for politisk samhandling og organisering (Utredningsrapporten pkt. 8.4) 

Styringsgruppa er spørrende i forhold til å etablere kommunedelsutvalg o.l. Fylkesmannens og 

KS’ rådgivere oppfordres til utarbeide et notat om mulige innretning og funksjon for slike utvalg. 

Målsettingen er at notatet kan behandles i neste møte i Styringsgruppa.  

For øvrig oppdateres utredningsrapporten i henhold til drøftingen i Styringsgruppa (jfr. 

oppsummeringen til sekretær for Prosjektgruppa). 

Møte i politiske organ (Utredningsrapporten pkt. 8.5) 

Styringsgruppa understreker viktigheten av å ta hele kommunen i bruk. Som en konsekvens av 

dette kan gjerne politiske møter som f.eks. møter i kommunestyret gjennomføres rundt om i 

kommunen. Det det ble også poengtert at politikere må ha god kjennskap til hele kommunen. 

Nærheten til velgerne (Utredningsrapporten pkt. 8.6) 

Styringsgruppa hadde ikke innspill til endring av rapportens tekst vedr. dette temaet utover 

muligens noen betraktninger i forhold til valgdeltakelse. 

Besøk i kommunehuset (Utredningsrapporten pkt. 8.7) 

Det er notert bl.a. videre utdypning av temaet mer spesifikt for Indre Agder, bl.a. muligheten for 

å treffe ordfører og rådmann i alle de tidl. kommunesentraene, og viktigheten av at det blir 

kompetansearbeidsplasser og funksjoner desentralt. Det kan også utredes plassering av 

sentraladministrasjonen på Evje ut fra stedets beliggenhet som knutepunkt og tradisjonelt 

handelssted.  

Rekruttering til politiske verv (Utredningsrapporten pkt. 8.8) 

Temaet inntas i pkt. 8.4. 

7/15 - MØTER I STYRINGSGRUPPA 

Det planlegges følgende tidspunkt for møter i Styringsgruppa: 

 Mandag 20.4, kl. 9.00 – 13.00 – møtested: Minne kultursenter, Åseral 

 Tirsdag 19.5, kl. 9.00 – 13.00 – møtested: Kommunestyresalen, Evje og Hornnes 

kommune. 

8/15 - DATOER FOR FOLKEMØTER  

Styringsgruppa drøftet mulig opplegg for folkemøter. Erfaringene fra møtet i Åseral er gode. 

Følgende foreløpige tidspunkt ble bestemt:  

 Evje og Hornnes: mandag 27.4 

 Åseral: tirsdag 28.4 
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 Bygland: onsdag 29.4 

 

Forslag til opplegg for møtene utarbeides av Prosjektgruppa i samråd med leder av 

Styringsgruppa. 

9/15 – INFORMASJON TIL ANSATTE I KOMMUNENE  

Prosjektgruppa utarbeider opplegg for informasjon til ansatte og gjennomfører dette. Evt. kan alle 

3 rådmenn delta i møtene i kommunene. 

10/15 – FELLES KOMMUNESTYREMØTE  

Det legges opp til et felles kommunestyremøte. Foreløpig planlegges dette til torsdag 7. mai kl. 

18.00 på Bygland. 

 


