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1/2015 – STATUS I KOMMUNENE
Søknad om støtte til prosjektet fra Fylkesmannen
Jens Arild orienterte om søknader/tildeling: Etter sist møte ble det utformet en søknad om
økonomisk støtte på kr. 300.000,- til gjennomføring av prosjektet Indre Agder. I tillegg foreligger
det en søknad om støtte til utredningen i regi av Setesdal Regionråd.
Fylkesmannen har tildelt kr. 9,- pr. innbyggere til alle kommunene i Aust-Agder uavhengig av
hvilke prosjekter som planlegges. For de 4 Setesdalkommunene til sammen tilsvarer det ca. kr.
60.000,-. Bygland og Evje og Hornnes vil ta en diskusjon vedr. fordelingen på de 2 prosjektene i
Setesdal.

2/2015 - ØKONOMIPLANLEGGING
Det ble drøftet hvilken funksjon kommunenes økonomiplaner og økonomiplan for ny kommune
skal ha, og hvor forpliktende disse skal være.
Det er en god del «sikre» tall i forhold til utgiftssiden. På inntektssiden må en nok ta noen
forutsetninger. Uansett vil det være viktig å få fram en mest mulig realistisk økonomisk oversikt.

3/2015 – SYNKRONISERING AV DE ULIKE UTREDNINGSPROSJEKTENE
Alle 3 kommunene i Indre Agder deltar i flere utredningsprosjekter:
Bygland
 Setesdalregionen (Evt. Bygland/Valle/Bykle eller Bygland/Evje og Hornnes)
 Indre Agder
 Fjellregionen
Evje og Hornnes
 Setesdalregionen
 Bygland/Evje og Hornnes
 Indre Agder
Åseral
 Midtre Agder
 Indre Agder
Det er forskjellige framdriftsplaner for disse utredningsprosjekter. Særlig utfordrende er dette i
forhold til Indre Agder og Setesdalregionen med avklaring hhv. i løpet av 2. kvartal og 3. kvartal
2015.
---*--Det ble understreket viktigheten av tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å foreta samtidige
vurderinger.
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For Bygland kommunes del er det trolig at det innen 2. kvartal vil være mulig å gjøre valg om
videre utredning av 2 mulige konstellasjoner.

4/2015 – MOTIVASJON I FORHOLD TIL DELTAKELSE I UTREDNINGEN OG ØNSKE OM
RASKE AVKLARINGER

 Overordnede poliske føringer og forventninger om endringer i inntektssystemet gjør at det er
risikabelt å stå alene som liten kommune.
 Ved å utsette avgjørelsen om hvem kommunene skal slås sammen med risikerer en å bli
tvangssammenslått.

5/2015 – UTREDNINGENES DETALJERINGSGRAD OG PROSJEKTETS MÅLSETTING
Innenfor tilgjengelig tid og med så mange parallelle utredninger er det helt urealistisk å tro at det
er mulig å foreta detaljerte og sikre utredninger.
Følgende settes som målsetting for prosjektet Indre Agder:
Det skal gjennomføres en utredning som gir en overordnet beskrivelse av den nye kommunen
 Administrativt
 Politisk
 Økonomisk
Prosjektet Midtre Agder har satt følgende målsettinger:
 Effektive beslutningsprosesser og oppgaveløsning





Utvikling over «alt»
Videreutvikle arbeidsplasser (offentlige og private)
Gi et godt tjenestetilbud
Faglig rekruttering og gode fagmiljø (trygghet og kompetanse)

 Robuste for å løse nye oppgaver
 Lokalpolitisk deltakelse og medvirkning
 Øke bosettingen over alt
 Økonomisk forpliktelser iht felleskapet
 Ivareta inngangspengene (gjeld, kapital, inntekter ...)
 Sikre sysselsetting og utvikle arbeidsplasser for å møte framtidig
 Utfordringsbilde
Stortinget har satt følgende overordnede mål for Kommunereformen:
 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Side 3 av 4

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 Styrket lokaldemokrati
Dette kan gjerne være utgangpunkt for drøftinger i kommunene.
Detaljeringsgraden/tema/struktur for utredningen kan ta utgangspunkt i dokumentene fra Midtre
Agder.

6/2015 – ORGANISERING AV PROSJEKTET INDRE AGDER
Jfr. sak 4/14 i møtet 15.12.14: Organisering av utredningsprosjekt Indre Agder.
Følgende prosjektorganisering ble bestemt:
 Styringsgruppe: Formannskapene i kommunene.
 Prosjektgruppe: Rådmennene i kommunene.
 Én tillitsvalgt fra hver av kommunene inviteres til å delta i Styringsgruppa.
Oddmund Ljosland er leder av Styringsgruppa.
Leder av Prosjektgruppa velges i møtet 19.1.15.
Rådmennene kontakter tillitsvalgte i kommunene for å invitere til deltakelse i Styringsgruppa.

7/2015 – PRAKTISKE GJØREMÅL – OVERSIKT OVER INTERKOMMUNALE SAMARBEID
Det er viktig at det utarbeides en oversikt over hvilke oppgaver kommunene får gjort i samarbeid
med andre kommuner. Kommunene sender disse til hverandre for orientering.

8/2015 – MØTEPLAN
Følgende møter ble bestemt:
Prosjektgruppa 19.1.15 kl. 15.00 – 18.00
Møtested Evje og Hornnes rådhus.
Økonomisjefene deltar første timen.
Oddmund Ljosland deltar siste timen (planlegging av møtet i Styringsgruppa 29.1.15.)
Styringsgruppa 29.1.15 kl. 9.00 – 13.00 (alternativt 16:00 – 20:00)
Møtested Evje og Hornnes rådhus.
Prosjektgruppa deltar.

Dagfinn kaller inn til møtene. Jens Arild gir beskjed om når møtet 29.1.15 skal starte.
Evje og Hornnes sørger for møterom og møtemat.
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