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REFERAT FRA MØTE 11.MAI 2015 KL.13.-15. I PROSJEKTGRUPPE 
UTREDNING INDRE AGDER KOMMUNEREFORM   
 
Tilstede: Aasmund Lauvdal, Jens Arild Johannessen, Line H.Løvdal 
Forfall: Kjell Gunnar Olsen 
 
28/2015: Innspill til sammendrag i utredning Indre Agder kommunereform 
I sammendraget beskrives hvordan mandat, side 4 i utredning Indre Agder 
kommunereform, er besvart. I tillegg beskrives gjennomføring av prosjektet i forhold 
til møter i 

 Prosjektgruppe 

 Styringsgruppe 

 Felles kommunestyre og folkemøte i den enkelte kommune 

 ansattmøter 
Si noe om mål for hovedprosjekt kommunereform Indre Agder, jamfør pkt.3.2. i 
utredningen. 
 
29/2015: Gjennomgang og godkjenning av utredning Indre Agder 
kommunereform, utkast datert 06.05.2015 
Innspill til utredningen: 

 Forside; tekst endres til våren 2015 

 Se over nynorsken, samt at utredningen sendes til Jorunn Sørlie Tveiten i 
Bygland kommune for nynorsk språkvask. 

 Kapittel 10.5, side 27, konsesjonskraftfond. Endring av tekst for Bygland, 
Åseral og Evje og Hornnes. 

 Kapittel 8.8. Bygland kan ta hand om; løn, rekneskap, fakturere og eventuelt 
dokumentsenter 

Prosjektgruppa godkjenner dokumentet med endringene skissert over, samt innhold i 
sammendrag sak 28/2015. Dokumentet ferdigstilles etter tilbakemelding nynorsk 
språkvask. 
Utredning Indre Agder kommunereform er et offentlig dokument etter styringsgruppas 
godkjenning i møte 19.05.2015 

Prosjektgruppe utredning Indre 
Agder kommunereform  
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Til oppfølging: 

 Sekretær oppdaterer dokument i tråd med innspill over og sender dokumentet 
11.05.2015 til Jorun Sørlie Tveiten i Bygland kommune  for språkvask 
nynorsk. Ønskelig med tilbakemelding innen 12/5 eller 13/5 

 Sekretær skriver ferdig sammendrag 12/5 

 Sekretær sender språkvasket dokument med sammendrag til prosjektleder 
13/5 for videresending til sekretær styringsgruppe, Dagfinn Lauvsland. 

 
30/2015: Drøfting og felles saksframlegg 
Vurdering av muligheter for felles saksframlegg. 
Oppsummering: 

 Felles innledning om kommunereform, jamfør innledning i saksframlegget 

 Vurdere konsekvenser i forhold til de ulike alternativene som den enkelte 
kommune utreder 

 Vedlegg til saken: utredning Indre Agder kommunereform og rapport 
økonomiske konsekvenser 

 Samarbeid og erfaringsutveksling om saksframlegg når dette utarbeides i 
kommunene 

 
Møte med leder for styringsgruppa Oddmund Ljosland 
 
31/2015: Innhald i møte med styringsgruppa 19.05.2015  
Sted: kommunestyresalen, Evjemoen 
Tid kl.9.-13. 
Lunsj kl.11.00. 
 
Agenda: 

1) Gjennomgang og godkjenning av Utredning Indre Agder kommunereform. 
Endringer tas opp for beslutning i møtet 

 
2) Veien videre 

Gitt at det blir vedtatt hovedprosjekt Utredning Indre Agder kommunereform; 
hva er mandat, innhold og framdrift for hovedprosjektet ? 

 
3) Hva innebærer det at kommunene skal ha gitt en egen innstilling i forhold til 

kommunereform innen 2016 ? 
 
Til oppfølging: 

 Prosjektleder sender saksliste til møtet 19.05. til sekretær styringsgruppe for 
utsending til styringsgruppe og prosjektgruppe 

 Utredning Indre Agder kommunereform sendes styringsgruppe og 
prosjektgruppe etter ferdig språkvask, 13.05.2015 
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Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
Line Håberg Løvdal 
sekretær 
 
 
 
Kopi til: 
Leder for styringsgruppe Oddmund 
Ljosland 

 

 


