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 KOMMUNEREFORMEN - FRAMDRIFTSPLAN 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar den foreslåtte intensjonsplanen til etterretning. 
 
08.09.2015 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble rådmannen sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-062/15 Vedtak: 
 
Formannskapet tar den foreslåtte intensjonsplanen til etterretning. 
 
24.09.2015 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Magnhild Eia fremmet følgende endringsforslag: 
 
Sakstittel endres til: Kommunereformen – framdriftsplan. 
 
Ved votering ble formannskapet sin innstilling med Magnhild Eia sitt endringsforslag vedtatt 
med 15 mot 6 stemmer (2FrP,4KrF) 
 
KS-044/15 Vedtak: 
 
Kommunestyret tar den foreslåtte framdriftsplanen til etterretning. 
 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

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   
   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 

  

For det videre arbeidet ser rådmannen for seg at forhandlingsutvalget kan arbeide etter 
følgende grovskisse:  

  

24.08 Nabosamtale med Eigersund kommune (Kommunen var representert ved ordfører og  

          rådmann, heretter møter hele utvalget)  

 

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    

    Lund kommune inngår i ny Lister kommune. 

  

Alle 4 alternativene må si noe konkret om pkt 2 i kommunestyrevedtaket:  

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   
     bygninger …….)  

g. Ansatte / medvirkning  
 
 
VURDERING: 
  

Ovennevnte datoer er altså kun en grovskisse for det videre arbeidet, det er vanskelig i dag å 
spesifisere nærmere dette med datoer for forhandlinger osv. 

  

Det kunne også vært ønskelig å fått gjennomført endelig behandling i kommunestyret 
tidligere enn i slutten av juni neste år. Årsaken til at dette kan dra så langt ut i tid er 
tidspunktet for fremleggelse av forslag (proposisjonen) til nytt inntektssystem for kommunen. 
Etter rådmannens vurdering bør en ha mest mulig kunnskap om det nye inntektssystemet 
FØR en gjennomfører en rådgivende folkeavstemning.  

  

Dersom arbeidet med kommunereformen skal bli vellykket vil det antageligvis være to forhold 
vedr pkt g som kan være avgjørende. Det ene forholdet er en garanti for at dagens 
tjenestesteder innen oppvekst, helse og omsorg opprettholdes. Det andre forholdet er at hver 
kommune som inngår i en ny kommune blir tillagt den overordnede ledelse for en sektor. For 
eksempel at ledelsen for teknisk sektor i en ny kommune plasseres på Moi. En er klar over at 
en kan gå glipp av såkalte synergieffekter ved å velge en slik løsning, men dersom 
prosessen skal bli vellykket kan det synes som om det er nødvendig at ” alle får noe” i stedet 
for at en får alt. 
 



 
 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 

Det vil påløpe møte og reiseutgifter ifm forhandlingsutvalgets arbeid, og det vil påløpe utgifter 
til folkeavstemning. Utgiftene for 2015 vurderes til å være relativt beskjedne, og foreslås 
dekket av disp.fond. Utgifter for 2016 innarbeides i neste års budsjett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ståle Kongsvik 
rådmann 
 
          
 
 


