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Referat fra nabosamtale med Flekkefjord kommune 17.09.15 - 
korrigert versjon.  
17.09.15 kl 12.00 -13.30 på rådhuset i Flekkefjord. 
Deltakere:  
Flekkefjord kommune; Jan Sigbjørnsen (ordfører), Bernhard Nilsen (rådmann). 
Lund kommune: Pål Anker Ravndal (ordfører), Ann Sissel Haukland (leder av største 
opposisjonsparti), Ståle Kongsvik (rådmann). Forfall: Lund kommune: Ragnhild Kjørmo 
(varaordfører). 
 
 
1. Åpning av møtet. 
Pål Anker Ravndal åpnet møtet. 
 
 
2. Prosess og status i Lund kommune: 
Kommunestyret vedtok 18.06.15 i sak KS- 
038/15 følgende: 
1. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget gå i forhandlinger med følgende kommuner: 
Bjerkreim, Sokndal, Eigersund / Flekkefjord / Lister kommunene. 
2. Kommunestyret nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører 
og gruppeleder for største opposisjonsparti, rådmannen er med som sekretær. 
Formannskapet er referansegruppe for forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget må 
utarbeide en intensjonsplan med mål for sammenslåing og blant annet avklare: 
a. Kommunenavn og kommunevåpen 
b. Kommunesenter 
c. Hva skal kommunesenteret inneholde ( funksjoner) 
d. Prinsipper for organisering av den nye kommunen 
e. Tjenester som fortsatt skal være lokalisert i ulike lokalsamfunn f. Økonomi – ( 
pensjonsforpliktelser, gjeld, fond, investeringer med utbytte, vedlikeholdsgrad av 
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bygninger …….) 
g. Ansatte / medvirkning 
3. Intensjonsplanen forelegges kommunestyret for endelig godkjenning. 
4. Metode og tidspunkt for innbyggerinvolvering 
a. Folkemøter siste halvdel av september 2015 og vinteren 2016 
b. Fokusgrupper med ulike innbyggergrupper som gir innspill til forhandlingsutvalget. 
5. Eventuelt forhandlingsresultat legges ut for rådgivende folkeavstemning 
08.09.15 vedtok formannskapet følgende intensjonsplan: 
24.08 Nabosamtale med Eigersund kommune 
08.09: Orientering i formannskapet 
10.09: Nabosamtale med Sokndal og Eigersund 
Slutten av sept: Nabosamtale med Flekkefjord 
Oktober: 21/10-2015 Informasjons/folkemøte om prosessen så langt 
Midten av oktober: Valg av innspillgrupper. 
November: Forhandlinger med Dalane og Lister kommuner 
Desember: Orientering om status i kommunestyre. 
Februar, mars og april: Forhandlinger med Dalane og Lister kommuner 
Midten av mai: Proposisjon om nytt inntektssystem legges fram. 
Slutten av mai: Forhandlingsutvalget presenterer de ulike alternativene 
Slutten av mai: Folke/informasjonsmøte om de ulike alternativene 
Midten av juni: Rådgivende folkeavstemning 
Slutten av juni: Behandling i kommunestyret 
Det forutsettes at formannskapet blir oppdatert om status i arbeidet på hvert møte. 
Pr i dag kan følgende alternativer være aktuelle: 
1. Lund kommune fortsetter som egen kommune 
2. Lund kommune inngår i ny kommune med en eller flere kommuner i Dalane. 
3. Lund kommune inngår i ny kommune med en eller flere kommuner i Lister. 
4. Lund kommune blir delt, der tidligere Heskestad inngår i ny Dalane kommune, og tidligere 
 
 
3.. Prosess og status i Flekkefjord: kommune: 
Rådmannen orienterte:  
Rådmennene i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord har utarbeidet en felles innstilling 
som er planlagt skal ende opp med vedtak om: 
a) Enten sammenslåing av de tre kommunene, eller 
b) Et tettere strategisk samarbeid, der dagens kommuner består, men en opptrer som én 
kommune innenfor utpekte fagområder. 
 
Innstillingen er vedtatt av kommunestyrene i Farsund og Kvinesdal, og av 
formannskapet i Flekkefjord. 
 
Stikkord: 

  Ordfører, varaordfører og rådmann i de tre kommunene utgjør prosjektgruppe. 
 

 Det søkes om midler til prosjektleder – ressursbehovet anslått til ca. 50 % stilling i 
seks måneder 

 

 Sak legges frem forendelig behandling i kommunestyrene innen 30.06.16. 
 

 Man tenker seg alt b organisert som vertskommune modell, der en samler ulike 
fagmiljø i de ulike kommunene. Virtuell ”samlokalisering” av enkelte tjenester kan 

også være aktuelt. 

 Både modell a og modell b vil kunne åpne opp for et samarbeid med nabokommuner 
(eksempelvis Lund og Sirdal) om kjøp av tjenester. En eventuell henvendelse fra 
andre kommuner om å ta del i selve utredningen vil kreve en tydelig viljeserklæring 
og må deretter sendes til styringsgruppen for de tre kommunene for videre 
behandling. 
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 Utgangspunktet er at alle de tre samarbeidende kommunene skal tildeles felles 
funksjoner. For eksempel kan det være at byggesaksbehandling samles i en 
kommune, økonomifunksjoner i en annen osv. 

 

 Et prinsipp for utredningen er at man skal samarbeide om det man kan, og 
konkurrere om det man må (dersom man ikke velger å bli en ny kommune). 

 

 En ser for seg at et tettere og mer forpliktende samarbeid, enten i form av en ny 
kommune eller som et utvidet vertskommunesamarbeid, vil kunne gi betydelige 
fordeler både i forhold til fagmiljø/kompetanse og tjenestekvalitet.  

 

 Kostnadsfordelingen innenfor en ny samarbeidsmodell vil måtte avklares nærmere. I 
dag er flere av samarbeidstiltakene i Listerregionen fordelt med 50 % likt på hver 
kommune og 50 % etter innbyggertall. 

 
 
4. Veien videre 
* Bernhard Nilsen sender over innstilling og vedtak til Ståle Kongsvik. Disse dokumentene 
vedlegges dette referatet.  
* Formannskapet i Lund får sak om tilslutning til ”Flekkefjordsamarbeidet” til 
behandling i oktobermøtet.  
 
 
Ståle Kongsvik 
 
 
 
 
 


