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REFERAT FRA MØTE 27.04.2015 KL.15.-17 I PROSJEKTGRUPPE 
UTREDNING INDRE AGDER KOMMUNEREFORM   
 
Tilstede: Aasmund Lauvdal, Jens Arild Johannessen, Kjell Gunnar Olsen, Line 
Håberg Løvdal 
 
23/2015: Oppsummering av oppgaver fra kommunene 
Kapittel 8.8. Funksjoner og arbeidsplasser i kommunen 
Innspill fra kommunene med eksempel på tjenester som kommunene tenker at de 
kan ta ansvar for dersom det blir kommunesammenslåing av de tre kommunene til  
Indre Agder kommune: 
 
Bygland kommune: 

 Landbruk og miljø 

 Lønn, regnskap, fakturering og eventuelt dokumentsenter 
 
Åseral kommune: 

 Teknisk drift og plan 

 Avdeling for service og arkiv 
Andre funksjoner: 

 Kultur og reiseliv 

 Friluftsliv 
 
Evje og Hornnes kommune: 

 Helsetjenester herunder lokalmedisinske tjenester(LMT), kommunal 
Øyeblikkelig hjelp ( KØH) og legevakt. 

 Barnehage- og skole herunder, oppgaven som barnehagemyndighet, 
skoleeiers oppfølging av skolene ( §13-10), og kompetanseutvikling. 

 
Andre forslag 

 Folkehelsekoordinator legges til sentraladministrasjonen 
 

Prosjektgruppe utredning Indre 
Agder kommunereform  
 
  
 

 

2014/530-20 Line Håberg Løvdal 
line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no 

28.04.2015 
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Kapittel 9 Tjenestetilbud 

 Kapittel 9.2 til 9.5. Kostratall. Sekretær skriver disse inn 28.04.2015 

 Kapittel 9.5. Tall på enheter og tilsette, samt organisasjonskart Åseral 
kommune. Rådmann sender disse til sekretær innen 30.04.2015 

 Kapittel 9.5. Tall på enheter og tilsette Bygland kommune. Rådmann sender 
disse til sekretær innen 30.04.2015 

 
Kapittel 10 Kultur for samhandling 

 Kapittel 10.1. Organisasjonskultur. Sekretær skriver inn tekst i dokument 
28.04. 

 Kapittel 10.2. Kultur for samhandling mellom de tre kommunene. Sekretær 
skriver inn tekst i dokument 28.04. 

 Kapittel 10.3. Vertskommunesamarbeid 
o Rådmann i Åseral kommune sender oppdatert informasjon om 

vertskommunesamarbeid etter § 28-1til sekretær innen 30.04.2015 

 Kapittel 10.4. Interkommunalt samarbeid (IS) 
o Rådmann i Åseral sender oppdatert informasjon om interkommunalt 

samarbeid(IS) etter kommuneloven § 27 til sekretær innen 30.04.2015 

 Kapittel 10.5. Interkommunalt samarbeid(IKS) 
o Rådmennene sjekker hva slags interkommunalt samarbeid 

kommunene har etter IKS loven og sender sekretær innen 30.04.2015 

 Kapittel 10.6. Andre interkommunale samarbeid 
o Rådmennene sjekker hva slags andre interkommunale samarbeid 

kommunene har som det er aktuelt å nevne i utredningen, og sender 
oversikt til sekretær innen 30.04.2015 

 
24/2015: Oppsummering av innspill fra styringsgruppa til kapittel 11 
Innspill fra styringsgruppemøtet til kapittel 11 ble oppsummert, og lagt inn i kapittel 11 
i utredning Indre Agder kommunereform. 
 
25/2015: Gjennomgang av utredning Indre Agder kommunereform 
Oppfølging av utredning Indre Agder kommunereform: 

 Sekretær sender ut oppdatert dokument til prosjektgruppa 28.04. 

 Rådmenn sender innspill og svar på oppgaver til sekretær innen 30.04. 

 Sekretær renskriver dokument 4.mai 2015 

 Utredningen sendes ut til prosjektgruppe og styringsgruppe 5.mai 2015 

 7.mai: Presentasjon av utredningen i felles kommunestyre 

 11.mai: Prosjektgruppe får utredning Indre Agder kommunereform til 
godkjenning 

 19.mai: Styringsgruppe får utredning Indre Agder kommunereform til 
godkjenning. 

 Juni: Kommunestyrene behandler sak om kommunereform og retningsvalg. 
 

26/2015: Plan for felles kommunestyremøte 7.05.2015 
Sted: Ose grendehus, Ose  
Matservering kl.17.-18. 
Tid: kl.18.00 Møtestart kommunestyret 
Innhold:  

 Orientering om utredning Indre Agder kommunereform 

 Ordførernes kommentar til utredningen 
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 Drøfting Indre Agder kommunereform 
o Drøftingen ledes av ordfører Leiv Rygg 

Ordfører innkaller kommunestyret i egen kommune 
Annonse om møtet på kommunenes hjemmeside 
 
27/2015: Innhold i prosjektgruppemøte 11.05.2015. 
Kl.15.-17 Møte i prosjektgruppe 

 Gjennomgang og godkjenning av utredning Indre Agder kommunereform 

 Drøfting felles saksframlegg 

 Plan for styringsgruppemøte 19.05.2015 
Kl.17.-18. Møte prosjektgruppe og leder for styringsgruppa 

 Innhold i møte med styringsgruppa 19.05.2015 
 
Møtet hevet 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Line Håberg Løvdal 
sekretær 
 
 
 
Kopi til: 
Leder for styringsgruppe Oddmund 
Ljosland 

 

 


