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REFERAT FRA MØTET 15.04.2015 KL.16.-18. I PROSJEKTGRUPPE 
UTREDNING INDRE AGDER KOMMUNEREFORM   
 
Kl.16.-17. Møte i prosjektgruppe Utredning Indre Agder kommunereform 
Tilstede: Jens Arild Johannessen, Kjell Gunnar Olsen, Aasmund Lauvdal, Line H. 
Løvdal. 
 
19/2015: Utredning Indre Agder kommunereform 
Gjennomgang av utkast til utredning datert 09.04.2015 med fokus på kapittel 9,10 og 
11. 
Kapittel 8 Demokratisering/demokratiaspektet 
Innspill om nytt kapittel 8.8. Funksjoner og arbeidsplasser i kommunene. 
Ønskelig at det konkretiseres og tydeliggjøres mer i forhold til hvilke funksjoner som 
kan ligge i hvor i kommunen Indre Agder. 
 
Til oppfølging: 
Rådmann fra hver kommune kommer med 1-2 eksempler på funksjoner som kan 
ligge i den enkelte kommune. Innspillene tas med til møte i prosjektgruppa 27.april 
2015. 
 
Kapittel 9 Tjenestetilbud 

 Kapittel 9.1. Et oversiktsbilde er ok. 

 Kapittel 9.2. Barnehage 
Tallene hentes fra Kostra. Kolonnen med vekt i prosent tas ut. 
 Tekst om antall barnehager og plasser settes inn under tabell. 

 Kapittel 9.3. Grunnskole 
Tallene hentes fra Kostra. Kolonnen med vekt i prosent tas ut. 
Tekst om antall grunnskoler og plasser settes inn under tabell 

 Kapittel 9.4.Eldreomsorg 
Tallene hentes fra Kostra. Kolonnen med vekt i prosent tas ut. 
Tekst om antall institusjoner og plasser skrives inn under tabell. 

 Kapittel 9.5.Einingskostnader 
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Tallene hentes fra Kostra. Kolonnen med vekt i prosent tas ut. 
Tekst om antall enheter og organisasjonskart for hver kommune legges ved, 
samt bemanningsoversikt. 

 
Til oppfølging: 
Rådmann sender organisasjonskart og bemanningsoversikt for egen kommune til 
koordinator innen 24.04.2015 
 
Kapittel 10.Kultur for samhandling. 
Tekst organisasjonskultur legges inn. 
Omfang på dette kapittelet maks en side ( A4). 
Tekst om kultur for samhandling mellom de tre kommunene 

- Oppfattes kommunene til å ha et felles bo og arbeidsmarked 
- Oppfattes kommunene til å ha et felles handelsmarked 
- Oversikt fra hver kommune over interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven.  
 
Til oppfølging:  
rådmann sender oversikt til koordinator over interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven for egen kommune innen 24.04.2015. 
 
Kapittel 11 Muligheter i samarbeidet 
Kapittel 11.1. tekst ok 
Kapittel 11.2.1, kapittel 11.2.2., kapittel 11.2.3, kapittel 11.2.4. Innspill til tekst 
kommer i styringsgruppemøtet 20.april 2015. Koordinator skriver inn tekst og har 
dette klar til møtet 27.april 2015 
 
Vedlagt følger oppdatert utredning Indre Agder kommunereform 15.04.2015 
 
Til oppfølging 

 Koordinator skriver inn tekst i dokumentet i tråd med referatet 

 Målet er at dokumentet legges ut offentlig etter behandling i møte i 
prosjektgruppa 27.04.2015 

 Styringsgruppa kommer med innspill til utredningen innen 07.05.2015 

 11.05.2015. Prosjektgruppa behandler innspill fra styringsgruppa 

 19.05.2015 Styringsgruppa behandler endelig utkast til rapport 
 
20/2015: Innhold i styringsgruppemøtet 20.04.2015 
Forslag til innhold i styringsgruppemøtet: 

 Presentasjon økonomisjefer 

 Prosess styringsgruppe med innspill til kapittel 11.2. 
Oppgaver på A4 ark, 1 ark per kapittel, totalt 4. 
Grupper: 3 grupper, formannskap i hver kommune 

Saken konkluderes i sak 22/2015. 
 
21/2015: Folkemøte og ansattmøte om kommunereform i den enkelte kommune 
Forslag til presentasjon i folkemøte og ansattmøte er utarbeidet og oppdateres etter 
styringsgruppemøtet 20.april 2015. Utkast til presentasjon sendes prosjektgruppa 
20.04.2015. Ansvar: koordinator 
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Forslag til spørreskjema i forbindelse med folkemøte og ansattmøte er utarbeidet. 
Ansvar for gjennomføring i egen kommune: rådmann 
 
Status fra kommunene om folkemøte og ansattmøte 
 
Evje og Hornnes har folkemøte 27.april 2015. 
I møtet deltar fylkesmannens prosjektleder, KS og ordførere fra de tre kommunene 
Innhold: 

 Informasjon om status utredning Setesdal 

 Informasjon om status utredning Indre Agder 
 
Ansattmøte 12.mai 2015 og innhold: 

 Presentasjon Utredning Indre Agder kommunereform 

 Status Setesdal kommunereform 

 Informasjon fra tillitsvalgt i styringsgruppen Utredning Indre Agder kommunereform 

 Muligheter for spørsmål og kommentarer 
 

Bygland kommune 
Har foreløpig ikke lagt plan for folkemøte og ansattmøte 
 
Åseral kommune 
Har gjennomført ett folkemøte og gjennomfører ett folkemøte til med KS, 
prosjektleder Fylkesmann og prosjektleder Indre Agder kommunereform. 
 
Kl.17.-18. Møte med prosjektgruppe og leder for styringsgruppe 
 
22/2015: Planlegging av innhold i styringsgruppemøtet 20.april 2015. 
Møtet er på Minne i Åseral 
Kl.09.00. Presentasjon av økonomirapport ved økonomisjefer 
Kl.10.45. Lunsj 
Kl.11.15. Muligheter i samarbeidet – prosess med innspill fra styringsgruppa 
Kl.12.30. Oppsummering fra gruppene 
Kl.12.45. Presentasjon nærdemokratiske organer, lokaldemokratisk virkemiddel i nye 
sammenslåtte kommuner ved prosjektleder Hanken, Fylkesmannen i Aust- Agder. 
Kl.13.00. Takk for i dag og vel hjem 
 
Til oppfølging: 

 Koordinator lager oppgaveark og presentasjon og sender prosjektleder og 
leder for styringsgruppa, samt kopierer opp eksemplarer til gruppene 

 Prosjektleder følger opp saksliste med sekretær Dagfinn Lauvsland, samt 
vedlegg til saksliste. Leder for styringsgruppe får kopi. 

 
Eventuelt 

 Felles kommunestyre 7.mai 2015 kl.18.-21. Møtested: Bygland 
Utfordre styringsgruppe til å komme med innspill til innhold i møtet 20.04.2015 
Utfordre KS og prosjektleder fylkesmann. 
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Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Line Håberg Løvdal 
Sekretær 
 

1. Utkast utredning Indre Agder kommunereform datert 15.04.2015 
 
 
 
Kopi til: 
Leder av styringsgruppa  
 


