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KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT 
KOMMUNESTRUKTUR 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Lund kommune deltar i utredningsarbeid sammen med de andre Dalane-kommunene 
for å få et kunnskapsgrunnlag i forkant av en eventuell 
kommunestruktur-/sammenslåingsdebatt. 

 
2. Lund kommune inviterer representant fra Fylkesmannen til kommunestyremøte i 

    mars for å informere om kommunestrukturarbeidet. 
 

3. Lund kommune søker skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å dekke utgifter i 
utredningsarbeidet. 

 
 
      (Innstillingens pkt 2 og 3 er kun relevant for formannskapet.) 
 
03.02.2015 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble rådmannen sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-011/15 Vedtak: 
 

1. Lund kommune deltar i utredningsarbeid sammen med de andre Dalane-
kommunene for å få et kunnskapsgrunnlag i forkant av en eventuell 
kommunestruktur-/sammenslåingsdebatt. 

 
 
 
 
 



 
 
2. Lund kommune inviterer representant fra Fylkesmannen til kommunestyremøte i 

    mars for å informere om kommunestrukturarbeidet. 
 

3. Lund kommune søker skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å dekke utgifter i 
utredningsarbeidet. 

 
      (Innstillingens pkt 2 og 3 er kun relevant for formannskapet.) 
 
12.03.2015 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Magnhild Eia fremmet følgende nytt pkt. 1:  
 
Lund kommune ønsker å bestå som egen kommune. 
 
Innskudd i innstilling pkt. 1/tillegg: Lund kommune deltar likevel i utredningsarbeid ……… 
………….en eventuell kommunestruktur-/sammenslåingsdebatt/ eventuelt utvidet 
interkommunalt samarbeid. 
 
Petter Sirevåg fremmet følgende forslag:  
 
Uansett økonomisk støtte vurderer vi mulighet for tilnærming mot Flekkefjord. 
 
Olav Hafstad fremmet følgende nytt forslag til pkt. 2: 
 
Lund kommune er også positive til en utredning mot Lister kommunene. 
 
Ann Sissel Haukland fremmet følgende nytt forslag til pkt. 3:  
 
Lund kommune inviterer innbyggerne til informasjons og dialogmøte om 
kommunesammenslåing. 
 
Petter Sirevåg trakk sitt forslag. 
 
Ved votering over Magnhild Eia forslag til nytt pkt 1 ble forslaget vedtatt med 11 mot 10 
stemmer ( 3SP,1V,6AP,1KrF mot H2,UAP1,3Frp,4KrF) 
 
Ved votering ble formannskapet sin innstilling med Magnhild Eia tilleggsforslag (likevel) 
vedtatt med 14 mot 7 stemmer (6AP,1V,1UAP,3KrF,3SP mot 2KrF,2H,3FrP) 
 
Ved votering falt Magnhild Eia tilleggsforslag i siste setning pkt. 1(eventuelt utvidet 
interkommunalt samarbeid) med 18 mot 3 stemmer (3SP) 
 
Ved votering ble Olav Hafstad sitt forslag til nytt pkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble Ann Sissel Haukland sitt til nytt pkt 3 enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KS-014/15 Vedtak: 
 

1. Lund kommune ønsker å bestå som egen kommune. 
 

2. Lund kommune deltar likevel i utredningsarbeid sammen med de andre Dalane-
kommunene for å få et kunnskapsgrunnlag i forkant av en eventuell 
kommunestruktur-/sammenslåingsdebatt. 
 

3. Lund kommune er også positive til en utredning mot Lister kommunene. 
 

4. Lund kommune inviterer innbyggerne til informasjons og dialogmøte om 
kommunesammenslåing. 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Regionrådet i Dalane gjorde i møte 8.12.2014 enstemmig slikt vedtak: 
 
Prosessen for det videre arbeidet med kommunereform som følger disse punktene: 
 
1. Det gjennomføres en administrativ SWOT analyse hvor alle ledergruppene i 
Dalanekommunene deltar (januar/februar). 
 
2. Fylkesmannen inviteres inn til å orientere de respektive kommunestyrene i Dalane om 
kommunereformen (mars). 
 
3. Det gjennomføres en SWOT analyse for alle formannskapene i Dalane (april/mai). 
 
4. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en informasjonsstrategi for det videre arbeidet 
frem til oppgavemeldingen foreligger. I dette ligger det også å utarbeide en 
milepælsplan. Målgrupper er både innbyggere, næringsliv, ansatte i 
kommuneorganisasjonene og kommunestyrepolitikere. Det utarbeides et særlig 
informasjonsopplegg for ungdom. 
 
5. Rådmennene lager et overordnet oppsett over de kjente økonomiske konsekvensene av 
en kommunesammenslåing. 
 
6. Til å gjennomføre SWOT analysene hyres det inn en ekstern konsulent. Rådmennene 
får fullmakt til å engasjere en konsulent innenfor en ramme på kr. 60.000,- eks. mva. 
 
7. Rådmennene får i oppdrag å utarbeide en sak som fremmes for politisk behandling i 
kommunene slik at prosessen forankres i den enkelte kommune. 
 
8. Rådmennene gis fullmakt til å søke om midler til prosessen. 

 
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 
lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. 
 
Alle landets kommuner ble høsten 2014 oppfordret til å starte prosesser for å avklare om det 
er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
 
Denne politiske saken ønsker å gi mandat til å jobbe med det faktagrunnlag som bør ligge til 
grunn før det er aktuelt å snakke om kommunesammenslåing/kommunestrukturendring. 
 
Regjeringen har satt ned ekspertutvalg for å se på muligheter og konsekvenser ifm 
kommunestrukturen i Norge nå. Ekspertutvalget la fram sin delrapport i mars 2014 og sin 
sluttrapport i desember 2014. Regjeringen skal legge fram melding til Stortinget våren 2015 
om oppgavefordeling til kommunene og deretter tar de sikte på at denne kommer som 
lovproposisjon om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner våren 2017, samtidig 
med en proposisjon om ny kommunestruktur. 
 
Ekspertutvalget ser på at kommunene har fire roller som det forutsettes å ivareta; 
 
1. Rollen som tjenesteyter 
2. Myndighetsutøver 
3. Samfunnsutvikler 
4. Demokratisk arena 
 
Ekspertutvalget har pekt på ti kriterier som er rettet mot kommunene og som angir hva som 
skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og 
oppgaveløsninger ift disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut 
over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes 
oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur. 
 
 
 
 



 
1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 
 
Regjeringen har laget et eget nettsted som tematisk tar for seg spørsmål rettet rundt 
kommunestrukturarbeidet. Nettstedet er «www.kommunereform.no». 
 
Det er forespurt konsulenthjelp til å gjennomføre en SWOT-analyse med kommunene i tråd 
med regionrådets vedtak. En dag for administrative ledergrupper, og en dag for politiske 
ledergrupper. I tillegg skal det leveres en sluttrapport for hver av de to analysene. 
Kostnadsramme 60.000 kr + mva. 
 
SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en 
organisasjons egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og 
muligheter som kan påvirke utvikling. Dette akronymet bygger på de engelske ordene 
strengths (styrker), weaknesses (svakheter), opportunities (muligheter) og threats (trusler). 
I prisinnhenting er det er forespurt å gjennomføre utredning/analyse i løpet av våren 2015. 
Fylkesmannen har fått rolle fra departementet med å følge opp arbeidet i kommunene. I 
Rogaland er det både ansatt ressursperson som skal jobbe med temaet framover, samt at de 
har noe stimulerings-/skjønnsmidler til kommunene til utredningsfasen. Dersom det blir 
ytterligere strukturdebatt med innbyggerinvolvering vil det være mulig å søke om ytterligere 
skjønnsmidler til dette. 
 
 
VURDERING: 
 
Alle kommuner skal gjøre en vurdering i forhold til kommunesammenslåing. Det vil være 
nødvendig med et kunnskapsgrunnlag som basis for de diskusjoner som kommer om 
eventuell kommunesammenslåing eller kommunestrukturendring. 
 
Når Regionråd Dalane tar initiativ til å gjøre en utredningsprosess samlet for flere kommuner 
vil vi spare prosessutgifter ved å gjøre analysen i fellesskap, samt at vi vil få gevinst med å få 
innspill også fra andre kommuner i liknende situasjon som oss. 
 
Siden arbeidet med prosessen vil medføre kostnader, og det er stilt skjønnsmidler til 
rådighet, bør Lund kommune søke om dette fra Fylkesmannen i Rogaland. 
Videre vurdering av prosess etter utredningsarbeidet bør komme som en følge av arbeidet i 
denne første fasen. Da bør prosessen rundt samlet politisk engasjement og 
innbyggerinvolvering vurderes. 
 
Sett fra rådmannens side, er det minst like aktuelt at Lund kommune velger sammenslåing 
mot Flekkefjord (sammen med Sirdal og Kvinesdal) som mot Egersund. Dette er dog ikke 
tema i denne fasen.  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Det vil koste ca 60.000 kr + mva (samlet for alle kommunene)  for å få en ekstern 
prosessveileder til å gjennomføre den skisserte SWOT analysen. Dette er det mulighet til å 
søke eksterne skjønnsmidler til. 
 
 
Rolv Lende 
rådmann 
 


