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   Tlf.: 37 93 75 00 

   post@setesdal.no   

    

 

 
 

 

 
  

  

 

 

Medlemene vert med dette kalla inn til møte. 

Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. 

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd  

på tlf. 37 93 75 20 / 91837000 eller e-post: post@setesdal.no  

 

 

 Valle, 14.10.2016  

 

  

 

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre   

onsdag 19.10.2016 kl. 09:00 på Revsnes hotell   
 
Køyreplan: 

 

09:00  Styremøte 

Godkjenning innkalling/sakliste, protokoll,  

Styreleiar, dagleg leiar , rådmannsgruppa og fylkeskommunen orienterar 

Representant arbeidsgruppe datalagring Agder / konsulent digitale næringssaker 

Offentlege innkjøp – lokal verdiskaping 

Revidert budsjett ( blir lagt fram i møtet) 

Høring – regionreform Agder 

Orientering /drøfting – ymse næringssaker  

Orientering – Geir Skjevrak 

 Klimagruppa Agder  

 Enova utlysing – pakke 2  

11:00     DNT Sør – prosjektstatus X-Ung-Setesdal – Bjørn Andersen-Steinsland / Sondre Rua-Dokken 

12:00 LUNSJ 

13:00   NAV – orientering – Hilde Høynes 

14:00 Setesdal renovasjonsdistrikt IKS – representantskapsmøte 

 Styremøtet held ev fram 

 

Med atterhald om endringar. 

 

 

 

Jon Rolf Næss  Signe Sollien Haugå 

styreleiar  Dagleg leiar 
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Saksnummer Innhald 

PS 88/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 89/16 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.09.16 

PS 90/16 Styreleiar orienterar 

PS 91/16 Dagleg leiar orienterar 

PS 92/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 93/16 Fylkeskommunen orienterar 

PS 94/16 Referatsaker 

RS 66/16 Signatører på Miljøfyrtårnskiltet 

RS 67/16 Gründeruka 2016 

RS 68/16 Invitasjon  - Rv 9 

RS 69/16 Fylkesmannens rapport om kommunereformen 

RS 70/16 Videre deltakelse i Setesdal Regionråd - Evje Hornnes kommune 

PS 95/16 Drøftingssaker 

DR 10/16 Prosess - myndige NAV-kontor 

PS 96/16 Orientering ymse repr / utval 

PS 97/16 Oppnemning av representant til arbeidsgruppe - datalagring Agder 

PS 98/16 Høyringsuttale - forhandlingsutvalet sin rapport og tilråding - "Ein ny 

Agder-region?" 

PS 99/16 Offentlege innkjøp - innkjøpssamarbeid og lokal verdiskaping 
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PS�88/16�Godkjenning�av�innkalling�og�sakliste



Møteprotokoll 
Setesdal Regionråd - Styre 

 

Møtestad: Revsnes hotell 
Dato: 14.09.2016 
Tid: 09:00 – 13:20 

 

Faste medlemer som møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Kay A. Jeiskelid Medlem Bykle Kommune 
Jon Rolf Næss Leiar Bykle Kommune 
Steinar Kyrvestad Medlem Valle Kommune 
Leiv Rygg Medlem Bygland Kommune 
Vidar Frøysnes Medlem Bygland Kommune 
Bjørn Alfred Ropstad Nestleiar Evje og Hornnes Kommune 
Lars Reidar Vasland Medlem Evje og Hornnes Kommune 

 
 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Olav K. Hovet Knut Hagen Valle Kommune 
 

Frå administrasjonen møtte: 

Namn Stilling 

Signe Sollien Haugå Dagleg leiar 
 
Andre som møtte: 

Namn Funksjon 

Tallak Hoslemo Rådmann Bykle kommune 

Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune 

Jens Arild Johannessen Rådmann Evje og Hornnes kommune 

Arild Eielsen Fylkesrådmann Aust-Agder fylkeskommune 

Orienteringar:  

Rv 9 Kjell Pedersen-Rise , prosjektansvarleg RV 9 

Folkehøgskole helse Alf Tore Moen , dagleg leiar Evjeklinikken 

Barnas skulpturdal Sol Nodeland , fotograf  
 
 
Revsnes, 14.09.16 
 
Gunn Marith Homme 
Utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 

PS 74/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 75/16 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 76/16 Styreleiar orienterar 

PS 77/16 Dagleg leiar orienterar 

PS 78/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 79/16 Fylkeskommunen orienterar 

PS 80/16 Referatsaker 

RS 55/16 Signert avtale mellom Statens vegvesen og Setesdal Regionråd. Om 
etablering og disponering/forvaltning av trekkerøyr langs rv 9, i 
Setesdalskommunane / Aust-Agder 

RS 56/16 Referat frå møte 03.09.16  Rv.9 

RS 57/16 INVOLVERING AV KOMMUNENE I NÆRPOLITIREFORMEN 

RS 58/16 Grüne Woche Sørlandet 2017 

RS 59/16 Påminnelse om søknadsfrist knyttet til kommunereformprosjekter 
2016 

RS 60/16 Oppsummering - Fylkesmannens ideelle langsiktige løsning 
kommunesammenslåing 

RS 61/16 Notat - Utsjekk/Innspel momemt  - felles fylkesutval august 

RS 62/16 Utkast referat fra møte i rådmannsgruppen m/ vedlegg 09.06.16 

RS 63/16 Møtereferat fylkesaksjonskomiteen 27.06.16 

RS 64/16 Retur av tinglyst dokument 

PS 81/16 Delegerte saker 

DS 21/16 Etableringsstøtte - svar på søknad 

DS 22/16 Svar på søknad om støtte til markedsavklaring/-introduksjon - nye 
marked /internasjonalisering 

DS 23/16 Melding om vedtak: Søknad om styrestipend 

PS 82/16 Drøfting/orienteringssaker 

PS 83/16 Orientering ymse repr / utval 

PS 84/16 Møteplan 2017 

PS 85/16 Økonomirapport - Setesdal regionråd 

PS 86/16 Utvalsrapport - organisering av Regionrådet - avklåring 

PS 87/16 Ny styrerepresentant - Evjeklinikken AS – ikkje offentleg 
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PS 74/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Framlegg frå styreleiar:  
Utsendt sak frå Steinar Kyrvestad om ny næring og korleis nytte ny medarbeidar. Ein ber 
dagleg leiar legge fram dette som politisk sak oktober eller november. 
 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
Elles ingen merknad til innkalling og sakliste. 
 
Vedtak: 
Utsendt sak frå Steinar Kyrvestad om ny næring og korleis nytte ny medarbeidar. Ein ber 
dagleg leiar legge fram dette som politisk sak oktober eller november. 
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 

PS 75/16 Godkjenning av møteprotokoll 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Møteprotokoll frå førre møte vert samrøystes godkjent. 
 

PS 76/16 Styreleiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Nærpolitireforma: 
Opna for at fleire kunne delta. Merknader frå justiskomiteen. Kommunane skal høyrast. 
Vektlegge kommentar frå kommunane. Endringar i strukturen. Hovudmål skal vere meir 
synleg politi ute. Ynskjer å sjå på strukturen og kontora. For mange tenestemenn som 
brukar tid inne på kontoret, ynskjer å justere strukturen og få folk ut. Vektlegge at kvar 
kommune skal ha ein politikontakt. Oppnemnt frå næraste tenestestad som har direkte 
kontakt med ressurskommunane, Ordførar eller rådmann osv. Kommunikasjon med 
kommunane gjennom arbeid frametter. Skal vere på plass innan 1. mai. Kome inn utspel frå 
regionleiarane om å be om utsett høyringsfrist. Høyringsuttalane bør kome frå kvar enkelt 
kommune. Er det eit ynskje frå Regionrådet at fleire enn Jon Rolf kan delta på 
styringsgruppemøta? 
 
Innspel frå styremedlemar: 

o Leiv Rygg ønskja å bli kalla inn til møta framover.   
o Minna om at Åseral må kontaktast tilsvarande. 
o Spørsmål ved fokus – på høyringsfrist framfor at reforma skal avgjerast i direktorat 

og ein dermed har avgrensa høve til politisk påverknadsarbeid. 
 
 
 

PS 77/16 Dagleg leiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
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Dagleg leir orienterte om aktuelt p.t.: 
 
Infrastruktur: 

 ENOVA pakke 2 – samordna tilrettelegging – utviding av ladestruktur / avtalestruktur  

 RV  9 – oppfølging styredrøfting – involvering / publisering – aktivitetsplan mm 
 

Næringsutvikling: 

 Kick Off – Setesdal ÅHOI - 23. september 2016 kl. 19.00. 

 Studietur  Bykle  

 Fellesmøte næringsforum / programkomite setesdalskonferansen 2017 

 Mange næringssaker – oppfølging av verksemder  og koplingsmøte vs Innovasjon 
Norge  /AAFK - Ny vekst ordninga / Skattefunn osb 

 Ymse søknader næringsfond – på vent i høve  avklåring av budsjettramme 

 Gründerveke – truleg ikkje så omfattande som 2016 grunna pressa 1.line 

 Kurs for næringslivet – i lag med AAFK- hausten 2016 

 Styrestipend-ordninga – trong for oppfølging 

 Miljøsertifiseringsprosjektet private verksemder – under sluttføring 

 Studietur Sørlandets Europakontor – aktuelle oppfølgingsspor Berekraftig reiseliv, 
Setesdal ÅHOI, digitale/grøne næringar, SMB m.v. 

 DNT X – ung – prosjekteigarmøte – orientering neste styremøte 
 
Kompetansetiltak: 

 Førebuande kurs «Bergenstesten under planlegging med Folkeuniversitetet. 
o Norsk på høgare nivå – for opptak på høgskular og universitet / ymse 

profesjonskrav  helse – utanlandsk arbeidskraft m.a.– føresetnad for 
deltaking i samfunnsliv og arbeidsliv. Kurs; 8 samlingar – 48 
undervisingstimar – lokal lærar – nett-test april 

 Gründerkurs haust 2016 – vår 2017 
o SmartStart – introduksjonskurs 
o Bedriftsøkonomi og rekneskap 1-3 
o Web og sosiale media som marknadskanal 
o Jusskurs for gründerar 

 Revisjon – kompetansekartlegging/ - plan privat og offentlege aktører 2016 
 
Interkommunalt / regionalt samarbeid: 

 Regionplan Agder 2020 
o LIM-planen. Lite respons revisjon - samle LIM-utvala til drøfting/oppfølging 

årleg 
o Statistikkportalen – nye indikatorar – likestilling mv 
o VINN-planen:  workshop – fokus 

 Nå næringslivet i heile Agder – med virkemiddel – kopling ny vekst. 
Nytte fortrinn – ressursar. Fokus på berekraftig utvikling – inkl. 
offentlege innkjøp 

o RUP-utkast – orientering 
o Kulturnettverk - statusnotat 
o Helsenettverket 

 Responssenter KRS - varslingstenester – innkjøpssamarbeid 
 Telemedisin, tryggheits-skapande teknologi/ avstandsoppfølging 

o Klimasatsing Agder – Rundbordskonferanse 27.sept/ 8 nov. 
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 Grüne Woche 2017 -20-29. januar 2017 Sørlandet   
o Setesdal fokus – initiativ Innovasjon Norge – Fylkesmannen landbruk – 

Setesdal regionråd / Visit Setesdal 

 TV-aksjonen 2016 – fylkesaksjonsmøte – fokus barn og unge/kvardagsintegrering 

 Felles kulturarvplan - Kommunevis kulturminneplan - Felles overbygging med fokus 
på opplevingspotensiale – tenkt styresak – okt 2016. 

 
Innspel frå styremedlemmar:  

o Setesdalsmagasinet: fint blad men etterlyser engelsk. 
o Sidan ein ikkje lukkast i høve folketalsutvikling – ikkje godt nok arbeid i SR. 
o Positivt at ein arbeider på regionalt nivå og med koordinering – slik arbeidsgruppa 

har lagt opp til og kommunestyra har slutta seg til. 
 

PS 78/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Møte med brannvesenet revisjon av selskapsavtalen. Er i gong med arbeidet her - Erna 
Larsen,  advokat frå KS er engasjert til å bistå. RM drøfta og aktivering av 
næringsmedarbeidarar – avgrensa oppmøte – ikkje konkludert pt. 
 
Felles arbeid med politivedtekter, radikalisering, politireform. 
Næringssamarbeid, statusgjennomgang.  
 

PS 79/16 Fylkeskommunen orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Fylkessamanslåing. Konferanse i August med regionane og statlege  
Jamnleg møte i forhandlingsutvalet avslutte 3. oktober.  
Høyring til midten av november. Kommunane invitert. Opinionsundersøking vil bli 
gjennomført.  Framlegg skal ligge føre i november og blir grunnlag for avgjerd i 
fylkeskommunen i desember. Utgreiing, har ikkje landa dei viktigaste områda p.t. Nasjonal 
prosess, politisk kontakt Telemark og Rogaland. 
 
Innspel frå styremedlemmar: 

o Ønskje om å tenkje desentralisering av arbeidsplasser – utover fordeling mellom 
Arendal og Kristiansand. 

o Spørsmål om plassering av statlege arbeidsplasser blir sett i eit samla regionalt 
utviklingsperspektiv samstundes med organiseringa av Fylkeskommunane. 

  
PS 80/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Referatsakene vart tekne til orientering. Samrøystes. 
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RS 55/16 Signert avtale mellom Statens vegvesen og Setesdal Regionråd. Om 
etablering og disponering/forvaltning av trekkerøyr langs rv 9, i 
Setesdalskommunane / Aust-Agder 
RS 56/16 Referat frå møte 03.09.16  Rv.9 
RS 57/16 INVOLVERING AV KOMMUNENE I NÆRPOLITIREFORMEN 
RS 58/16 Grüne Woche Sørlandet 2017 
RS 59/16 Påminnelse om søknadsfrist knyttet til kommunereformprosjekter 
2016 
RS 60/16 Oppsummering - Fylkesmannens ideelle langsiktige løsning 
kommunesammenslåing 
RS 61/16 Notat - Utsjekk/Innspel momemt  - felles fylkesutval august 
RS 62/16 Utkast referat fra møte i rådmannsgruppen m/ vedlegg 09.06.16 
RS 63/16 Møtereferat fylkesaksjonskomiteen 27.06.16 
RS 64/16 Årsmelding 2015 

 
PS 81/16 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Dei delegerte sakene vart tekne til orientering. 
 

DS 21/16 Etableringsstøtte - svar på søknad 
DS 22/16 Svar på søknad om støtte til markedsavklaring/-introduksjon - nye 
marked /internasjonalisering 
DS 23/16 Melding om vedtak: Søknad om styrestipend 

 
PS 82/16 Drøfting/orienteringssaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Ingen drøftingssaker. 
 

PS 83/16 Orientering ymse repr / utval 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Ingen orienteringar. 
 

PS 84/16 Møteplan 2017 
Tilråding: 
Følgjande møtedatoar vert vedteke: 
Styret: 18. januar, 22. februar, 22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni, 6. september, 18. 
oktober, 22. november og 14. desember 
 
Representantskapet: 21. juni og 14. desember. 
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Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Følgjande møtedatoar vert vedteke: 
Styret: 18. januar, 22. februar, 22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni, 6. september, 18. 
oktober, 22. november og 14. desember 
 
Representantskapet: 21. juni og 14. desember. 
 

PS 85/16 Økonomirapport - Setesdal regionråd 
Tilråding: 
Styret tek rapporten til orientering. 
Styret ber om framlegg til revidert budsjett på bakrunn av drøftingar i møtet 14.sept 2016. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar gjekk gjennom økonomirapport som vart delt ut i møtet. 
Styret tek rapporten til orientering. 
Ein avventar ev. budsjettrevisjon – jf. sak 86/12. 
 
Vedtak: 
Styret tek rapporten til orientering. 
 

PS 86/16 Utvalsrapport - organisering av Regionrådet - avklåring 
Tilråding: 
Saka blir lagt fram utan tilråding. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
Styreleiar orienterte før ordskifte.  
 
Semje om at vidare deltaking føreset tilslutnad til utvalsrapport og tilrådingar om 
arbeidsområde og organisering min. ut valperioden. 
 
Styret ventar vedtak frå Evje og Hornnes kommunestyre 29.09.2016. 
Ein legg fram forslag til prosess for revisjon av handlingsplan i etterkant av dette. 
Samrøystes. 
 
Vedtak: 
Styret ventar vedtak frå Evje og Hornnes kommunestyre 29.09.2016. 
Ein legg fram forslag til prosess for revisjon av handlingsplan i etterkant av dette. 
 

PS 87/16 Ny styrerepresentant - Evjeklinikken AS 
Tilråding: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å førespørje kandidatar som drøfta i møtet, og ta dette 
vidare til Evjeklinikken. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 14.09.2016  

Handsaming: 
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Dagleg leiar orienterte i saka. 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å førespørje kandidatar som drøfta i møtet, og ta dette 
vidare til Evjeklinikken. 
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PS�90/16�Styreleiar�orienterar

PS�91/16�Dagleg�leiar�orienterar

PS�92/16�Leiar�rådmannsutvalet�orienterar

PS�93/16�Fylkeskommunen�orienterar
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PS�94/16�Referatsaker



 

 

 

Setesdal Regionråd – Sertifisering  

Navn på 

virksomhet  

 

Setesdal Regionråd, postboks 4, 4747 Valle.        

Dato 

 

Mandag 26. september 2016, kl. 11.10 – 13.00       

Til stede  

 

Gunn Marith Homme (miljøgruppen) og Trond Grønbech 

(konsulent og observatør).                                                                        

Signe Sollien Haugå (miljøansvarlig og daglig leder) deltok på siste 

del av møtet   

 

 

Kriterier   

 

Felles kriterier. Leietaker        

Miljørapport  

 

Miljørapport for 2015 er levert     

   

 

Kort generell 

info om 

virksomheten 

Viser til konsulentrapport og dokumenter i MFT-portalen fra THG 

Reiselivsrådgivning ved Trond Grønbech av 27.09. 2016 (nb: dagen 

etter innføringen av ny MFT-portal). Rapporten er gjennomgått.       

Setesdal Regionråd (SR) er et interkommunalt samarbeid mellom 

kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 

Samarbeidet fokuserer på infrastruktur, interkommunalt samarbeid,   

næringsutvikling og kompetanseutvikling.  

Setesdal regionråd leier et stort og lyst kontorlokale i Valle 

kommunehus; - to kontorarbeidsplasser. Virksomheten har dessuten 

tilgang til møterom av ulike størrelser i bygget.                               

Regionrådet følger kommunehusets drifts- og vedlikeholdsrutiner.  

Det kan synes «unødvendig» å miljøfyrtårnsertifisere regionrådet. 

Rådet har imidlertid stor signal- og påvirkningskraft i forhold til de 

samarbeidende Setesdalskommunene m.h.t. blant annet et godt 

miljø- og klimavennligvennlig arbeid. Rådet koordinerer en rekke 

regionale aktiviteter og finansierer fellestiltak og incitament-

ordninger for å understøtte utvikling i bærekraftig retning.  

Rådet er, og vil fremover være, opptatt av å jobbe systematisk med 

bærekraftig utvikling i regionen og i henhold til de standarder og 

krav som fremkommer i Miljøfyrtårnarbeidet.         

Prinsippene/verdiene i bærekraftig reiseliv, beslutninger i de 

samarbeidende kommunene, samt diverse lover og forskrifter fra 

myndigheter, vil bli søkt ivaretatt.  

På sertifiseringsmøtet ble det bl.a. samtalt om:     

- Første del av møtet ble brukt til å samtale generelt om 

regionrådets virksomhet og dets betydning for regionen, 

samt virksomhetens innsatsområder og -profil     
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http://www.miljofyrtarn.no/index.php


 

 

- Det utgis flere trykksaker/publikasjoner som promoterer 

næringsliv, etableringer, reise- og ferieliv og bosetting i 

Setesdal. Imidlertid legges det størst vekt på informasjon 

og kontakt via nettet  

- Årsmeldingen foreligger som trykksak, i et begrenset 

antall. De fleste leser årsmeldingen på nettet      

- Innkjøp skjer i h.h.t. OFA-avtalen (Aust-Agder) 

- Det foreligger avtale om Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

med Lund bedriftshelsetjeneste (etablert i 1998, sist 

godkjent 25. februar 2015) 

- Regionrådet er svært opptatt av å få etablert ladestasjoner i 

Setesdal  

- Det er ønskelig at Miljøfyrtårnsertifikatet/skiltet blir 

overrakt på et regionrådsmøte i nærmeste fremtid  
- Er Setesdal regionråd landets første regionråd som er 

Miljøfyrtårnsertifisert?    

Merknad/er - Utarbeide en kortfattet og enkel handlingsplan for et 

regionalt Miljøfyrtårnarbeid for de to nærmeste årene; - 

konkrete forslag til innsatsområder i forhold til 

samarbeidskommunene. Legge planen inn på dokumenter i 

Miljøfyrtårnportalen 

- Sertifisør opplevde representantene for regionrådet som 

svært opptatt av aktiv miljøinnsats!   

 

Grimstad rådhus, 6. oktober 2016  

  

 

Godkjenning/ 

bekreftelse   

        
 

  

 

 

Svein Frøytlog                

Spesialrådgiver 

Sektor Samfunn og Miljø        

37250 144/ mobil 913 23 857    

www.grimstad.kommune.no         
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Med venleg helsing
Signe Sollien Haugå - Regionrådet

M 4748 23 73 00 | E ssh@setesdal.no
Setesdal regionråd Kommunehuset 4747 Valle 
E post@setesdal.no | T 37 93 75 00 | Org nr: 981 543 556

- eit samarbeid mellom kommunane Bykle | Valle | Bygland | Evje og Hornnes www.setesdal.no

Fra: Åbyholm, Erik [mailto:Erik.Abyholm@austagderfk.no] 
Sendt: 16. september 2016 15:07
Til: Åbyholm, Erik
Emne: Gründeruka 2016 

Bli med på Gründeruka Agder, 14. – 20. november 2016

Har din virksomhet lyst til å bidra med arrangement under Gründeruka Agder 2016? 14.–20. november mobiliseres hele Agder til en uke med fokus på 
kreativitet, forretningsutvikling, entreprenørskap og omstilling.

Hovedmålet med Gründeruka Agder er å legge til rette for flere vekstkraftige nyetableringer, gjennom å skape en uke fylt med aktiviteter relatert til gründerskap og 
entreprenørskap i hele Agder. 
Aktiviteter i løpet av uka kan være foredrag, gründeraftener, sosiale møteplasser, investorforum, møter i gründernettverk, kurs, student- eller elevbedriftspresentasjoner, 
konkurranser osv. 
Alle aktiviteter profileres under et samlet program for Gründeruka Agder 2016 på www.uka46.no. Nettsiden oppdateres og utvikles jevnlig. Forslag til forbedringer mottas med 
takk! Arrangementer vil også bli lagt ut på no.gew.co, som er en felles side for Gründeruka internasjonalt.

Gründeruka 2015 ble vellykket
Hele 45 virksomheter stod bak arrangementer under fjorårets arrangement. Evalueringen viser at Gründeruka Agder 2015 i stor grad ble en suksess. 
Se vedlagt rapport fra Gründeruka Agder 2015 for mer informasjon samt oversikt over fjorårets program.

Bli med i 2016-uka!
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner arrangerer Gründeruka Agder for andre gang i 2016 i samarbeid med et bredt partnerskap.  Planlegging av innhold og arrangementer 
er nå i gang.
Dere inviteres til å være med å arrangere et eller flere spennende arrangementer under årets gründeruke, 14. – 20. november. Det er ønskelig med et bredt spekter av 
arrangementer i hele Agder, og vi håper dere vil være med på å forme innholdet og skape engasjement samt gi faglig og sosialt påfyll. 

For mer informasjon eller innmelding av ditt arrangement gå inn på nettsiden www.uka46.no eller klikk her

For spørsmål eller andre henvendelser vennligst kontakt rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune Tine Mette Falck, e-post: tine.mette.falck@austagderfk.no, eller rådgiver i Vest-
Agder fylkeskommune Benny André Johansen, e-post: BennyAndre.Johansen@vaf.no. 

Hold av 14. – 20. november og spre gjerne denne mailen videre i ditt nettverk.

Mvh

Wenche Fresvik
næringssjef

Fylkesrådmannens kontor
Næringsseksjonen 
P. boks 788 Stoa
4809 Arendal

Telefon: +47 37 01 73 72
Mobil: +47 930 33 389
E-post: wenche.fresvik@austagderfk.no
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no

Side 1 av 1
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Gründeruka Agder 2016 
14.-20. november

Forslag til arrangement sendes:

Har du lyst til å bidra med arrangement om entreprenørskap under Gründeruka?
Da er du hjertelig velkommen til å bidra til en spennende uke med fokus på

kreativitet, forretningsutvikling, entreprenørskap og omstilling!
 

Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week (GEW).
Målet er å mobilisere til gründerskap og vekstkraftige nyetableringer.

Se eksempel fra fjorårets program på: www.uka47.no

Tine.Mette.Falck@austagderfk.no eller BennyAndre.Johansen@vaf.no

grunderuka.agder
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Forankring og mål
Gründeruka Agder er forankret i Regional
plan for innovasjon og bærekraftig verdi -
skaping Agder 2015-2030 (VI N N Agder).
VI N N Agder er Agders verdiskapings-
strategi og inneholder fem plantemaer,
hvor ett av dem er “Entreprenørskap,
næringsutvikling og nyskaping”.

Hovedmålet med Gründeruka Agder er
å legge til rette for ere vekstkraftige
nyetableringer, gjennom å skape en uke
fylt med mange aktiviteter relatert til
gründerskap i hele Agder.

Følgende delmål ble satt:

• En hyperaktiv Gründeruke med
est mulig deltakere på de ulike

arrangementene

• Mobilisering til gründerskap

• Økt oppmerksomhet omkring
gründerskap

Målgruppen for Gründeruka Agder
er gründere, næringsliv, investorer,
politikere samt aktører i det lokale og
regionale virkemiddelapparatet.

Gründeruka er Norges svar på Global
Entrepreneurship Week (GEW) som er
et verdensdekkende nettverk som
arrangerer gründer- og entreprenørs-
kapsrettede aktiviteter i hele 157 land
i uke 47. I Norge arrangeres det

gründeruke i Agder, Telemark, Østfold,
Vestfold, Bergen, Oslo og Buskerud.

Bakgrunn
Agder har en ensidig næringsstruktur
som kan bidra til en næringsmessig
sårbarhet. Et betydelig fall i oljeprisen i
2015 med påfølgende aktivitetsnedgang,
har gitt store utfordringer for leverandør -
bedriftene i petroleumsnæringen.
Agder kan derfor stå overfor store syssel -
settingsutfordringer i tiden som kommer.

Det er behov for å sikre eksibilitet og
gjennomføre regionale tilpasninger
når det gjelder virkemiddelbruk for å
fremme nyskaping og entreprenørskap
i regionen. Gjennom økt oppmerksom -
het og mobilisering til gründerskap kan
Gründeruka Agder være med å legge til
rette for ere vekstkraftige nyetableringer
i landsdelen.

Prosess og organisering
Et bredt partnerskap var involvert i
planleggingen og gjennomføringen
av Gründeruka Agder 2015. Det var
Sørlandsporten næringshage i Risør
som fremmet ideen om å gjennomføre
Gründeruka Agder.

I starten av planleggingsfasen ble det
gjennomført et ideverksted med 25
deltakere, hvor Telemarksforskning
var prosessleder.

Det ble opprettet en
prosjektgruppe, ledet av Aust-Agder
fylkeskommune, bestående av
representanter fra:

• Innovasjon Norge Agder
• Ungt Entreprenørskap Agder
• Innoventus Sør
• Sørlandsporten næringshage
• Lister nyskaping
• Kristiansand kommune
• Arendal kommune
• Grimstad kommune
• Aust-Agder fylkeskommune
• Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektgruppens innsats har vært en
viktig suksessfaktor til at Gründeruka
Agder kunne planlegges og gjennom-
føres på såpass kort tid, fra medio
september til medio november.

Hele 45 virksomheter stod bak
arrangementene under Gründeruka
Agder. Alle aktører som arbeider med
entreprenørskap og gründerskap ble
oppfordret til å samarbeide om
aktiviteter. Arrangørene var selv ansvar -
lige for planlegging, gjennomførelse og
kostnader knyttet til eget arrangement.

Gründeruka Agder 2015

Gründeruka Agder var et av ere tiltak som ble iverksatt i 2015

for å mobilisere til gründerskap, samt fremme vekst og nyskaping i

landsdelen. Gründeruka Agder 2015 ble arrangert av et bredt regionalt

partnerskap, ledet av Aust-Agder fylkeskommune og

Vest-Agder fylkeskommune.

16-22
november

uke

2015

Gründeruka ble gjennomført i Agder

for første gang i uke 47, 16. – 22. november 2015.
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Gründeruka Agder ble markedsført
i ere kanaler:

Hjemmeside:
Uka47.no ble opprettet som egen
hjemmeside med program, informasjon om
arrangementene og påmeldingslinker.

Sosiale medier:
Det ble opprettet en egen facebookside
for Gründeruka Agder.
Denne ble brukt som uformell
markedsføringskanal og
informasjonsspreder.

Annonsering:
Gründeruka Agder generelt, og
åpningsarrangementet spesielt,
ble markedsført gjennom annonser
i lokalaviser i Aust-Agder og Vest-Agder.

Redaksjonell omtale:
Gründeruka Agder som konsept samt ere
enkelt arrangementer kk redaksjonell omtale
i lokale aviser, magasiner, radio og TV.

I tillegg til felles markedsføring ble
arrangørene oppfordret til å
markedsføre sine egne arrangementer.

Markedsføring

og media

Det visuelle uttryk ket ble produsert
på roll-up, plakat og yers.

I tillegg ble det laget pro lartikl er
med Gründeruka Agders logo.

Tilbakemeldinger fra arrangører

og deltakere viser at Gründeruka

Agder i stor grad ble en suksess.

Gründeruka Agder bidro til

økt fokus og synliggjøring av

gründerskap i regionen.
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Arrangementer Arrangør

«Alle vegar fører til Lom»
”Alpakka – Lista-
grøn nyskaping”
”Frå problem via produkt-
utvikling og big business!”
«Frå ide til marknad»

”Gründerdag i Sirdal
kommune”.
”Fra idè til marked”

”Gründerkveld”

”Activepeople festivalen”

”Åpen dag for gründere”

”Gründerkafe:
Fra drøm til virkelighet”

”Konkurrer om 20 millioner i
innovasjonsstøtte fra EU,
(2 arrangementer)

”Innovasjon og nærings-
utvikling på Sørlandet som
en del av Europa”
(2 arrangmenter)

Bykle kommune
Bygland kommune
Evjemoen næringspark

Innovasjon Norge

Sirdal vekst KF

Innovasjon Norge/Sirdal vekst KF

Kristiansand kommune og
Næringsforeningen i kristiansand-
sregionen i samarbeid med
Innoventus Sør, Innovasjon Norge
og Connect Sørlandet

Activepeople

Arendal kommune, Grimstad
kommune, Etablerersenteret I KS
i samarbeid med Innoventus Sør,
Innovasjon Norge, Connect
Sørlandet m .

Arendal by i samarbeid med
Aust-Agder fylkeskommune og
etablerersenteret I KS

Sørlandets Europakontor

Arrangementer Arrangør

”Fra idè til marked”

”Fra idè til marked”

”EVA-senterets dag”
”Innføringskurs”
”Crowfunding som alternativ

nansiering, etablererinnova -
sjon i din nye virksomhet”

”Innovasjonskafe”

”Final fall gathering”

”Gründerkurs - Smart-start -
introduksjon
– kurs for etablerere”

”Bygg bedrift, forretningsutvik -
ling for kulturnæringen”
(2 arrangementer)

”Åpent hus” – 5 dager

”Modent entreprenørskap”

Innovasjon Norge/
Næringshagen Sjøsanden

Innovasjon Norge/Lister nyskaping

Etablerersenteret i Vest-Agder
(EVA-senteret)

DN B og Innoventus Sør i
samarbeid med Start Uia og Digin

Senteret for Entreprenørskap,
Handelshøyskolen, UI A

Aust-Agder fylkeskommune i samar -
beid med Etablerersenteret I KS

Sørnorsk lmsenter i samarbeid
med Innovasjon Norge og Lean
Business AS

Sørlandsporten næringshage AS

Sørlandsparken næringshage AS
og Risør kommune i samarbeid
med Utgt Entreprenørskap Agder,
Telemarksforskning og
Innoventus Sør

Det var stor aktivitet og engasjement under Gründeruka.
Det ble gjennomført hele 55 arrangementer spredt over
hele Agder, med tilsammen ere hundre deltakere.
Totalt var 45 virksomheter involvert som arrangører,
alene eller i samarbeid med andre.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ulike aktivitetene og
arrangørene under Gründeruka Agder 201 5.

4 5 Stor aktivitet og innholdsrikt
program i uke 47

virks omheter
involvert

Arrangementer Arrangør

”Økonomi for gründere”

”Regnskapskurs for ledere og
økonomiansvarlige i ungdoms -
bedrifter på Agder”,
(2 arrangmenter)

”Innovasjonscamp”,
(2 arangmementer)

”Vårt lokalsamfunn”
(5 arrangmenter)

”Fra idè til marked”

”Fra forretningsplan til
forretningsmodelering”
”Møt en rådgiver innen
immaterielle rettigheter”
”Reiseliv, skap en lønnsom
opplevelse” (2 arrangementer)

”Åpning av Gründeruka
Agder 2020”

”Grunnkurs i økonomi og
regnskap” (3 arrangementer)

”Web og sosiale medier
som markedskanal”,
(2 arrangementer)

Økonova AS i samarbeid med
Sørlandsporten Næringshage AS

Ungt Entreprenørskap Agder
og Samarbeid mot svart økonomi
(SM SØ)

Ungt Entreprenørskap Agder i
samarbeid med Alcoa Lister

Ungt Entreprenørskap Agder

Innovasjon Norge og
Sørlandsporten næringshage AS

Innovasjon Norge

Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Grimstad kommune

Aust-Agder fylkeskommune

Arrangementer Arrangør

”Verdiskaping gjennom sosialt
entreprenørskap – trenger vi
en dugnad for en bærekraftig
utvikling på Sørlandet?”

”Strategi og innovasjon for
fremtiden”

”Kristiansandsregionens
næringsstrategi, Innovasjon og
internasjonal konkurranseevne”

”Ung Tekno”
”Inspirasjonstreff hos
innoventi”

”Inspirasjonstreff hos
Innoventi” - gründerskolen
med Blafre og Devoteam

Gateentreprenørene Kirkens
bymisjon Arendal,
Aust-Agder fylkeskommune,
Vest-Agder fylkeskommune,
Arendal næringsforening,
NAV Arendal og Arendal kommune

Markedsføringsforeningen
i Kristiansand

Knutepunkt Sørlandet

NH O Agder i smarbeid med
Aust- Agder fylkeskommune,
Setesdal videregående skole,
OKAB Aust-Agder,
ELFO Aust-Agder,
OK-bilfag Aust-Agder og UI A.

Innoventi as i samarbeid med
Arendal Næringsforening
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Annet

Hvilken betydning hadde
Gründeruka Agder for deg?

Over 50 prosent av deltakerne som svarte på spørreundersøkelsen
representerte en nyetablert eller etablert bedrift, mens 13 prosent
var potensielle gründere. Dette tyder på at Gründeruka Agder
nådde ut til mange av regionens gründere, som er en viktig målgruppe
for å nå målet om økt vekst gjennom ere vekstkraftige nyetableringer.

Den generelle tilbakemeldingen fra deltakerne på de
ulike arrangementene var positiv.

Tabellen nedenfor viser tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen
om deltakernes tilfredshet med Gründeruka Agder som helhet

Når det spørres om hvilken betydning
Gründeruka hadde for den enkelte
deltaker, svares det slik:

I et åpent spørsmål om hva gründerne likte spesielt
godt er ere av svarene knyttet til nettverksbygging.
Det å komme i kontakt med andre gründere og
investorer, eller andre forretningspartnere.
At Gründeruka Agder kan bidra til å bygge egne
gründermiljø og at det er ott at gründervirksomhet
får oppmerksomhet.

Gründernes svar på hva de savner er ganske spredt.
Mens noen etterspør mer forretningskunnskaper,
er det andre som ønsker mer på produktutviklings-
siden. De sier:

…” Mer kobling direkte mot investorene”,…
”Crowfunding”,…”jus”,…” ere sosiale arenaer”,…
”prosjektøkonomi via Exel-modeller”,… ”mer fokus på
funding”,…”utveksling av kunnskap/erfaring
mellom gründerbedrifter”.

I noen av svarene fremgår det at det
er viktig at arrangementene legges til kveldstid.

I overkant av 70 prosent av deltakerne som har svart
på spørreundersøkelse er tilfreds eller svært tilfreds med
Gründeruka Agder.

Tilbakemelding fra deltakere

I etterkant av Gründeruka ble det sendt ut en elektronisk
spørreundersøkelse til deltakerne på de ulike arrangementene.
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Samtlige arrangører ga uttrykk for at planarbeidet må
starte i en tidligere fase. Det etterlyses også en involve -
ring av gründerne og deres behov i planleggingsfasen.

“…(det var) litt for mye fokus på å få opp
engasjementet enn på gründere i seg selv”

Det uttrykkes at det var bra med bredde i
aktivitetene i programmet, men det etterlyses
ere større arrangementer som trekkplaster

for Gründeruka Agder.

Det påpekes blant arrangørene at det er positivt at
fylkeskommunen innehar rollen som koordinator.

Fylkeskommunene opptrådte som pådrivere og ga
Gründeruka Agder et større omfang enn det ville vært
om en mindre aktør stod som hovedarrangør.
Arrangørene etterlyser imidlertid at fylkeskommunene
tar et ytterligere ansvar for gjennomførelsen av større
arrangementer.

Det var en tydelighet blant arrangørene om at
markedsføringen må bli mer helhetlig med en
mer gjennomgående og tydelig
kommunikasjonspro l.

Oppsummering

Evalueringsresultatet viser at Gründeruka Agder 2015
har bidratt til en synliggjøring av gründerskap som er en
viktig faktor for omstilling. Deltakerne rapporterer at de
ulike arrangementene har gitt mulighet til å knytte nett -
verk samt nyttig kunnskap knyttet til etablering av egen
virksomhet. En positiv merverdi av Gründeruka Agder
var samarbeidet mellom de ulike aktørene i
innovasjonssystemet på Agder.

Gründeruka Agder 201 5 var i stor grad en suksess
med stor aktivitet og mye engasjement.

Oppsummert har Gründeruka
Agder bidratt til:

• Kunnskap
• Nettverk
• Inspirasjon
• Synliggjøring av gründerskap

Tilbakemeldingene fra arrangørene er basert på et
telefonintervju gjennomført i etterkant av Gründeruka.

Samtlige arrangører ser det som viktig at Gründeruka
Agder videreføres som et årlig arrangement.
Det ble gitt uttrykk for at Gründeruka mobiliserte til et
felles løft som virket samlende.

Det påpekes blant arrangørene at det var positivt for
deres arrangement å være en del av en større felles sat -
sing. Det sies videre at Gründeruka Agder bidro til
en synliggjøring av gründerskap som er positiv for
regionen.

Samarbeidet på tvers av fylkene og innovasjonssystemet
ble oppfattet som utelukkende positivt. En av arran -
gørene uttaler at “Etter Gründeruka vil det bli lettere å
samarbeide på tvers fremover”. Det var en felles oppfat -
ning blant arrangørene at det var positivt at Gründeruka
Agder hadde et regionalt nedslagsfelt.

“Å samle dette under begge fylkene var bra.
Vi snakket plutselig om gründere i Agder, ikke gründere
i Aust-Agder og gründere i Vest-Agder”

Flere av arrangørene peker på at den korte tiden som
årets Gründeruke hadde til planlegging, ikke var tilstrek -
kelig for nødvendig koordinering og planlegging.

Forslag til forbedring:

• Planleggingen av Gründeruka Agder
bør starte tidligere

• Involvering av gründere og gründerens
behov i planleggingen av programinnhold.

• Flere større arrangementer
• Mer helhetlig markedsføring

Tilbakemeldinger fra arrangører
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INVITASJON  & PROGRAM - RV 9  
 
 
I samband med vitjing av samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen og stortingsrepresentant Ingebjørg A. 
Godskesen laurdag 15.oktober 2016 har Setesdal regionråd har i samarbeid med Statens vegvesen, 
Aust-Agder fylkeskommune å invitere til møte før vegopninga.  
 
 
11:45 Kaffe / oppmøte Kommunehuset i Valle 
 
12: 00  Orientering om Rv 9-prosjektet  

Rv 9 – utbygginga – innleiing - Jon Rolf Næss 
Kostnadseffektiv landevegsutbygging – Kjell Inge Davik 
Lokal–/ regional medfinansiering - kontinuitet – Ola Olsbu 
Ordskifte 

 
12:30  Møteslutt - avreise vegopning 
 
 
 
 
Setesdal regionråd 
 
 
 
Jon Rolf Næss    
   

Signe Sollien Haugå 
 
 
 
 
 
 

Gjester  
 
  

 

2014/13-12 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

12.10.2016 
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Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal 
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

Nettside: www.fylkesmannen.no 
Org.nr NO974 762 994

Embetsledelsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2016/2076 28.09.2016

Kommunereformen i Agderfylkene – Fylkesmannens oppsummering av de 
frivillige prosessene og tilrådning om framtidig kommunestruktur 

Vi viser til brev av 30. november 2015 og 7. juni 2016 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fremmer en samlet 
rapport for begge Agderfylkene, som omfatter alle de 30 kommunene i landsdelen.

1. FYLKESMANNENS TILRÅDNING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR PÅ AGDER

Kommunene har lagt ned et omfattende arbeid i de frivillige prosessene, men det er 
bare oppnådd enighet om en sammenslåing av to kommuner. Vi kan derfor slå fast at 
den frivillige prosessen ikke har løst reformbehovet på Agder. Fylkesmannen mener at 
reformarbeidet bør fortsette i neste stortingsperiode. 

Vi mener at mål og kriterier for kommunereformen tilsier at det arbeides videre mot en 
løsning med fem store kommuner på Agder, tilsvarende dagens faste interkommunale 
samarbeidsregioner. Vi mener en slik løsning besvarer utfordringsbildet bak reformen, 
sikrer innbyggerne gode tjenester, og setter landsdelen best i stand til å løse de 
regionale utfordringene vi står over for. Nødvendige tilpasninger innenfor disse 
regionene kan lede til noen flere kommuner. Fylkesmannen mener at de fire 
hovedmålene for reformen, i kombinasjon med generalistkommuneprinsippet, 
innebærer at ingen av dagens små distriktskommuner bør fortsette som egen 
kommune.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder anbefaler at Stortinget allerede nå vedtar disse 
sammenslåingene:

 Lyngdal og Audnedal
 Mandal, Marnardal og Lindesnes
 Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand; alternativt Kristiansand, 

Søgne og Songdalen 
 Vennesla og Iveland

1.1 Oversikt over de frivillige resultatene
Kommunene på Agder har lagt ned et omfattende arbeid både administrativt og politisk i den 
frivillige fasen av kommunereformen. De ulike prosessene har skapt mye, men det varierer 
hvor langt man har kommet i retning av å etablere et solid, avklart og omforent 
beslutningsgrunnlag for ev. vedtak om nye kommunestruktur. I alt har 12 av våre 30 
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kommuner gjort sluttvedtak som innebærer ja til kommunesammenslåing eller til å fortsette 
samtaler om dette med nabokommuner. De øvrige 18 kommunene har i sine sluttvedtak 
vedtatt å stå alene. Så langt Fylkesmannen kjenner til, er ingen kommuner på Agder fortsatt i 
prosess på nåværende tidspunkt. Noen illustrasjoner på kart er vist i vedlegg 1.

Sammenslåinger det er full enighet om
Lyngdal og Audnedal
Kun en sammenslåing er vedtatt ved gjensidig frivillighet. Lyngdal og Audnedal har vedtatt å 
slå seg sammen til en ny kommune med navnet Lyngdal.

Sammenslåinger/drøftinger hvor det er to ja og ett nei
Mandal, Marnardal og Lindesnes
Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner har utarbeidet intensjonsavtale om å slå seg 
sammen til en ny Lindesnes kommune. Mandal og Marnardal har vedtatt dette, men 
Marnardals ja er betinget av at også dagens Lindesnes kommune blir med. Lindesnes 
kommunestyre har sagt nei.
Kristiansand, Søgne og Songdalen
I Kristiansandsområdet har de fem kommunene Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og 
Kristiansand (K5) utarbeidet intensjonsavtale om å slå seg sammen. K5 så ut til å bli vedtatt 
av alle kommunestyrene, og meningsmålingene i alle kommunene ga nødvendig støtte til 
dette. Men etter folkeavstemninger med negativt resultat i de 4 omegnskommunene til 
Kristiansand, stoppet prosessen opp. Både Kristiansand og Songdalen kommuner gjorde 
deretter sluttvedtak om å alternativt gå videre med et K3 med Kristiansand, Søgne og 
Songdalen. Songdalens ja forutsetter at Søgne også blir med, men Søgne sa nei.

Sammenslåinger/drøftinger hvor det er ett ja og ett nei
Vennesla og Iveland
Vennesla ønsker sammenslåing med Iveland i tråd med undertegnet intensjonsavtale, men 
forutsetter at Iveland gjør likelydende vedtak. Iveland ønsker ikke slik sammenslåing.
Gjerstad og Risør
Gjerstad er åpen for å vurdere forslag om sammenslåing med tilliggende kommuner, men fikk 
i siste runde nei også fra Risør.
Birkenes og Lillesand
Birkenes ønsker dialog med Lillesand for å avklare forutsetningene for en ny kommune, men 
Lillesand ønsker ikke dette.

Kommuner som ønsker sammenslåing, men ikke har fått med seg naboer
Farsund ønsker sammenslåing med Flekkefjord og Kvinesdal, ev. alle kommunene i Lister.
Evje- og Hornnes er positive til sammenslåing med kommunene i egen region.
Arendal er åpen for dialog med kommuner som ønsker samtaler om å bygge en ny kommune.

Kommuner som er tydelige på at de vil stå alene
Dette er de resterende 18, som inkluderer både kommuner som har vedtatt alenegang tidlig i 
reformperioden, og kommuner som har sagt nei til fremforhandlede intensjonsavtaler som 
andre partnere kan ha sagt ja til.

0901 Risør 0929 Åmli 1018 Søgne
0904 Grimstad 0935 Iveland 1026 Åseral
0912 Vegårshei 0938 Bygland 1029 Lindesnes
0914 Tvedestrand 0940 Valle 1034 Hægebostad
0919 Froland 0941 Bykle 1037 Kvinesdal
0926 Lillesand 1004 Flekkefjord 1046 Sirdal
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1.2 Fylkesmannens vurderinger av helheten
Fylkesmannen legger til grunn at de lokale prosessene ikke har gitt en ny kommunestruktur på 
Agder. Den ene frivillige sammenslåingen av Audnedal med 1.750 innbyggere og Lyngdal 
med 8.500, omfatter bare drøyt 3 % av innbyggerne på Agder. 

Fylkesmannen har foretatt en analyse av situasjonen på Agder ut fra de nasjonale målene for 
kommunereformen, kriterier og anbefalinger fra Regjeringen ekspertutvalg, de lokale 
prosessene, samt de viktigste regionale utfordringene. Den første konklusjonen vi trekker er at 
kommunene våre isolert sett er svært små, og at nesten alle bør bli større. Hele 12 av våre 30 
kommuner har mindre enn 2.500 innbyggere, og de 15 minste kommunene har til sammen 
bare 11 % av innbyggerne. 6 av de 12 minste ligger nært større nabokommuner ved kysten, 
og er tydelig «frivillig små» ut fra en avstandsvurdering. Bare en av disse 6 har vesentlige 
distriktsutfordringer, slik dette måles i inntektssystemet for kommunene. 

Den neste konklusjon er at fysiske tettstedsavgrensninger, og spesielt pendlingstallene, isolert 
sett tilsier byutvidelser på Agder. Dette er spesielt klart i Kristiansand og Arendal, men også 
Mandal er et tydelig senter i et felles bo- og arbeidsmarkedsområde. 

Alle kommunene på Agder er i dag med i et av de 5 faste interkommunale 
regionsamarbeidene, hvor hovedtyngden av den interkommunale virksomheten skjer, selv om 
det også er andre større og mindre samarbeid. Det store omfanget av interkommunalt 
samarbeid, inkludert sterke faglige nettverk, er en av hovedårsakene til at alle kommunene på 
Agder i dag i hovedsak leverer gode tjenester. Andre årsaker er korte reiseavstander og god 
utdanningskapasitet i landsdelen.

Vår analyse viser at den geografiske inndelingen av kommunene i regioner er velbegrunnet i 
fht. kriteriene for reformen. Disse regionene er i hovedsak en konkretisering av nettopp de 
hverdagsregionene eller felles bo- og arbeidsmarkedsområdene som er sentrale i reformen. 
Disse regionene er arbeidet frem steg for steg over mange år. Virksomheten har til dels stort 
omfang, og representerer i dag også en stor økonomisk verdi. Beslutninger krever enighet, og 
det kan være en utfordring å finne en koordinert framdrift og ambisjonsnivå. Når man likevel 
har lykkes med å etablere disse store regionene, er det et tydelig uttrykk for hva man har 
funnet nødvendig ut fra dagens økonomiske og praktiske realiteter.

Fylkesmannen legger derfor til grunn at størrelsen på det interkommunale samarbeidet som er 
vokst fram, er en klar indikator på hvor store nye kommuner må være for at de skal kunne 
erstatte interkommunalt samarbeid, uten å svekke tjenestekvaliteten eller effektiviteten i 
produksjonen i vid forstand. Det å ta tilbake oppgaver fra interkommunale ordninger til egen 
drift i nye større kommuner, er et demokratisk framskritt, fordi det gir kommunestyret mer 
direkte og helhetlig styring med budsjett og tjenester. Derfor er dette også en viktig del av 
demokrati-målsettingen. En delvis kommunereform, med noen spredte parvise 
kommunesammenslåinger, vil slik Agder ser ut i dag, ikke kunne redusere interkommunal drift 
nevneverdig, og i alle fall ikke forebygge en videre utvikling på lengre sikt. Slike 
sammenslåinger som bare i liten grad sammenfaller med de eksisterende felles bo- og 
arbeidsmarkedsområdene, vil heller ikke gi grunnlag for en mer helhetlig innsats innen 
samfunnsutvikling og areal- og ressursforvaltning i byregionene. 

Hensynet til å oppnå en helhetlig og balansert kommunestruktur, som gir mulighet for å 
videreføre generalistkommuneprinsippet, samtidig som kommunene får nye oppgaver i 
framtida, tilsier at ingen små distriktskommuner bør stå alene utenfor de nye store 
kommunene. På den annen side er det åpenbart at arbeidsplassene på kommunehuset er 
aller mest verdifulle i de minste lokalsamfunnene, hvor de ofte er helt avgjørende for 
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arbeidsmarkedet og bosettingen. Dette kom tydelig fram fra de aktuelle ordførerne på 
dialogmøtet vi arrangert 2. september 2016 over utkastet til denne anbefalingen.

Agder har også viktige regionale utfordringer, jf. den felles regionplanen Agder 2020. 
Landsdelen sliter med dårlige indikatorer for likestilling, utdanning og levekår i vid forstand. 
Mye av utviklingen skjer i den såkalte «Agderbyen» langs kysten mellom Mandal og Arendal, 
og det er en stående utfordring å ivareta både indre bygder og områdene lengst øst og lengst 
vest. Fylkesmannen ser etablering av nye sterke kommuner som kan bli utviklingsmotorer i 
alle deler av Agder, som et viktig politisk tiltak for å møte disse utfordringene.

Det å ivareta helheten har inngått i fylkesmennenes oppdrag siden starten av reformen. 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser det ut fra våre analyser som avgjørende viktig at den 
nye kommunestrukturen tar utgangspunkt i de etablerte bo- og arbeidsmarkedsregionene, 
som i stor grad sammenfaller med de interkommunale samarbeidsregionene. Reformen må 
også bli tilstrekkelig omfattende til at den kan bety en reell endring. Noen grensedragninger er 
særlig viktige for helheten på sikt. Vi mener det er avgjørende at Grimstad samarbeider mot 
øst, at Lillesand går mot vest, og at Lindesnes går mot øst, i sine respektive regioner.

De fire målene for kommunereformen er kjent. Målet om gode og likeverdige tjenester tilsier 
etter vår vurdering at de fleste av dagens kommuner på Agder bør bli større, for å kunne møte 
utforingene vi står foran, med demografisk utvikling, økende oppgaver innen helse og store 
utfordringer innen samfunnsplanlegging i lys av klimautfordringene. Målet om helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling tilsier at de felles bo- og arbeidsmarkedsområdene må være 
utgangspunktet for de nye kommunene. Målet om bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner tilsier at kommunene må ha en størrelse som gjør at de kan takle tilfeldige 
hendelser, og ha økonomiske muskler til å drive samfunnsutvikling. Målet om styrket 
lokaldemokrati innebærer at de nye kommunene må være store nok til å kunne ta tilbake 
viktige tjenester fra interkommunalt samarbeid til egen drift, og store nok til å hindre at stadig 
flere og mer sentrale oppgaver på lengre sikt må løses interkommunalt.

1.3 Fylkesmannens konkrete anbefaling
Vi gir her en kort oppsummering av de konkrete anbefalingene basert på en gjennomgang av 
hver av de 5 interkommunale regionene. En illustrasjon på kart er vist i vedlegg 1.

Østre Agder (Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Åmli)
I denne regionen er det ingen frivillige sammenslåinger, og ingen løsninger som er modne for 
vedtak i Stortinget nå. Fylkesmannen mener det er viktig å komme tidlig i gang med et videre 
arbeid, som bør foregå innenfor denne gruppen av 8 kommuner. Fylkesmannens trinnvise 
vurdering er:
a) Arendal, Grimstad og Froland kommuner må være kjernen i en ny sterkere byutvikling, jf. 

bl.a. sammenvokste tettsteder og høye pendlingstall. Det må bygges enighet og politisk 
vilje til å skape noe nytt sammen. En slik ny kommune, med både universitetscampus og 
sykehus, vil kunne bli et kraftfullt regionsenter og en utviklingsmotor for østflanken i Agder. 

b) Den nye E18 som er under bygging, vil forsterke Tvedestrands tilhørighet til Arendal, og 
befeste at kommunen går vestover. Da følger Vegårshei og Åmli naturlig med. Både 
geografi og arbeidspendling tilsier dette.

c) Dette innebærer at de 6 vestligste kommunene i Østre Agder hører sammen – 
Fylkesmannen kan ikke se noen fremtidsrettede måter å dele disse 6 på ulike kommuner. 
Løsningen hvor Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand danner en egen kommune i 
øst har noen fordeler, men den skaper en ikke fremtidsrettet østgrense for «Nye Arendal» 
mot Tvedestrand/Vegårshei, og de 4 lengst øst har ikke noe naturlig felles sentrum.
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d) Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mener derfor at den beste løsningen vil være at alle 
8 blir en kommune.  Dersom Gjerstad og Risør selv ønsker det, bør også en løsning hvor 
disse to skilles ut som en egen kommune kunne vurderes. De 8 har til sammen knapt 
92.000 innbyggere, mens Gjerstad og Risør til sammen bare har knapt 9.400.

Knutepunkt Sørlandet (Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Søgne og 
Songdalen)
Det ble ikke vedtatt noen frivillige sammenslåinger i regionen, men Fylkesmannen mener det 
foreligger så gode og avklarte løsninger for ny kommunestruktur at vi tilrår Stortinget å fatte 
vedtak for hele denne regionen nå. Vi legger da vekt på at det er utarbeidet gode 
intensjonsavtaler som alle kommunestyrene (med mulig unntak for Iveland) så ut til å ville 
vedta, og at det er dokumentert gjennom innbyggerundersøkelser at det er nødvendig støtte til 
dette i folket i alle kommunene unntatt Iveland. 

Alle de 7 kommunene i regionen er meget tett integrert i et felles bo- og arbeidsmarked, og har 
et svært omfattende interkommunalt samarbeid. Mål og kriterier tilsier klart at alle 7 bør bli en 
kommune. Fylkesmannen mener likevel at løsningen som er utarbeidet i den lokale 
prosessen, med Vennesla og Iveland som en kommune (15.600 innbyggere) og de andre 5 i 
en storkommune (K5, 122.000 innbyggere), er en tilstrekkelig god tilnærming som kan fungere 
godt også på lang sikt. Denne strukturen sikrer at landsdelen får en storby med kraft og 
tyngde som er på den nasjonale storbylista, og den løser Ivelands (1.300 innbyggere) 
småkommuneproblem. Fylkesmannen viser for øvrig til at de ganske sammenlignbare 
bygdekommunene Øvrebø og Hægeland ble slått sammen med Vennesla på 1960-tallet, og at 
Iveland etter sigende fikk fortsette alene bl.a. på grunn av fylkesgrensen. Vi mener at tiden nå 
er moden for å slå sammen Iveland med Vennesla. Vi tilrår derfor at begge disse 
sammenslåingene vedtas nå.

Dersom dette ikke er mulig, tiltrår vi at Stortinget vedtar sammenslåing av Kristiansand, Søgne 
og Songdalen (K3, 106.000 innbyggere). Fylkesmannens faglige vurdering er at også K3 er en 
god løsning og et viktig skritt i riktig retning, selv om K5 er klart bedre. Det kom tydelig fram fra 
de aktuelle ordførerne på dialogmøtet vi arrangert 2. september 2016, at en sammenslåing i to 
trinn med få år mellom trinnene ikke er akseptabelt. Vi er enige i dette, og ser noen alternative 
veier framover etter at Stortinget ev. har vedtatt K3. Det beste utfallet, som vi anbefaler, er at 
Lillesand og Birkenes etter at vedtaket foreligger oppfatter dette som en ny situasjon, 
gjenopptar prosessen, og går frivillig med i K5. Alternativet er at K3 etableres og fortsetter på 
minimum mellomlang sikt. 

Setesdal (Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle)
I denne regionen er det ingen frivillige sammenslåinger, og ingen løsninger som er modne for 
vedtak i Stortinget nå. Alle kommunene i regionen er små eller svært små. Samlet befolkning 
er knapt 7.000, med hhv. ca. 3.500, 1.200, 1.200 og 950 i de enkelte kommunene. Folketallet i 
Valle og Bygland har sunket over tid, og den demografiske utviklingen i hele regionen er ikke 
gunstig. Fylkesmannen har vanskelig for å se at disse kommunene hver for seg kan fylle den 
rollen som norske generalistkommuner forutsettes å ta i framtida. Evje sentrum er et betydelig 
handelssted med rimelig godt privat tjenestetilbud, men relativt få senterfunksjoner i offentlig 
sektor. En videreutvikling av Evje som senter for indre Agder vil være viktig for regionen og 
flere andre innlandskommuner. Samtidig er det klart at de minste kommunene i dalen vil 
rammes tungt av et ev. tap av kommunale arbeidsplasser i eget lokalmiljø. Fylkesmannen 
mener det er viktig å videreføre arbeidet med å rigge kommunal sektor i Setesdal for framtida. 
Vi mener løsninger basert på en stor kommune med betydelig delegering til lokalt nivå, eller to 
kommuner med betydelig organisert samarbeid, bør drøftes. Fylkesmannen ser positivt på at 
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Åseral kommune (945 innbyggere) kan velge å gå med i denne regionen i stedet for 
Lindesnesregionen som i dag, dersom Åseral selv ønsker et slikt bytte.

Lindesnesregionen (Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes)
Fylkesmannen anbefaler at to vedtak om ny kommunestruktur i dette området fattes nå. 
Audnedal har vedtatt å slå seg sammen med Lyngdal i naboregionen, og vi støtter dette. I 
tillegg foreligger en svært god og avklart løsning for en ny Lindesnes kommune (22.700 
innbyggere) i Mandalsområdet, som Fylkesmannen tilrår Stortinget å fatte vedtak om nå. 
Mandal og Marnardal har vedtatt dette, men Marnardal forutsetter at også Lindesnes blir med. 
Kommunestyret i Lindesnes har sagt nei. Fylkesmannen legger vekt på at løsningen er svært 
god også i et svært langsiktig samfunnsmessig perspektiv, og at det var massiv støtte til 
intensjonsavtalen i kommunestyret i Lindesnes før den siste folkeavstemningen.  I en 
innbyggerundersøkelse sa 62 % av innbyggerne i Lindesnes at de var for 
kommunesammenslåing og bare 22 % at de var mot, og i den første folkeavstemningen 
stemte 54 % av de stemmeberettigede ja til en av de to aktuelle sammenslåingene. Den andre 
avstemningen gjaldt sammenslåing eller ikke. Her stemte 57 % for å stå alene, men 
valgdeltakelsen var bare 41 %. De avlagte 904 nei-stemmene utgjør 22 % av de 
stemmeberettigede. 

Fylkesmannens samlede vurdering er at det er helt avgjørende at Lindesnes og Marnardal 
hører sammen med Mandal. Åseral (945 innbyggere) og ev. Audnedal (1.750 innbyggere) bør 
være fri til å velge samarbeidsretning selv. 

Lister (Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal)
Lyngdal har vedtatt å slå seg sammen med Audnedal i naboregionen, og vi støtter at dette 
vedtas nå. Ellers er det ingen frivillige sammenslåinger i Lister-regionen, og ingen løsninger 
som er modne for vedtak i Stortinget nå. 

De to historiske kystbyene Farsund og Flekkefjord, sammen med Kvinesdal og dagens 
vekstsenter Lyngdal, utgjør kjernen i regionen. Disse fire har mellom 6.000 og 9.700 
innbyggere hver, og de 6 i regionen har samlet nesten 37.000. Det er gjennom «Listerpakken» 
gjort store målrettede samferdselsinvesteringer for å bygge regionen sammen til et felles bo- 
og arbeidsmarkedsområde. Hægebostad kommune med 1.700 innbyggere og kort 
reiseavstand, bør ikke stå alene framover. Kommunen har svak økonomi og sårbare tjenester, 
og et tett samarbeid med Audnedal om bl.a. felles ungdomsskole. Kommunen har ferdig 
intensjonsavtale om å slå seg sammen med Lyngdal og Audnedal (Lyngdal 3), men trakk seg 
etter nei i folkeavstemning. Fylkesmannen har vurdert å tilrå Stortinget å vedta Lyngdal 3 nå, 
men vi har kommet til at dette ikke er naturlig.

En kommunesammenslåing er en så stor prosess at den ikke kan gjentas etter kort tid. Når 
Lyngdal 2 nå realiseres gjennom den frivillige sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal, 
legger dette faktum føringer for det videre arbeidet i regionen. 

På denne bakgrunn mener Fylkesmannen ut fra en samlet vurdering at det er viktig å komme i 
gang med en ny kommunereformprosess for rest-Lister så tidlig som mulig, slik at man kan 
sikre vekstkraft i regionen og få avklart Hægebostads situasjon. 

Fjellkommunen Sirdal (1.800 innbyggere) er med sin sterke økonomi, reelle avstandsulemper, 
massive hyttebefolkning og sterke koplinger også til Rogaland, i en særstilling blant 
kommunene på Agder. Fylkesmannen ser at denne kommunen kan ha behov for spesielle 
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løsninger, men mener likevel at Sirdal må være organisert som en del av Lister på sikt for å 
sikre tjenestetilbudet til sine innbyggere.

1.4 Fylkesoverskridende utfordringer 
Det har i hele reformperioden ligget som en klar forutsetning at fylkesgrensen mellom 
Agderfylkene ikke skulle ha noen som helst betydning for ny kommunestruktur. Det er vår 
oppfatning at denne forståelsen har vært delt og akseptert av alle aktørene på Agder i hele 
perioden. Det interkommunale samarbeidet på tvers av fylkesgrensen har vært svært tett i 
lang tid. Vi noterer også at mulig sammenslåing av de to fylkene er på dagsorden i den 
pågående regionreformen.

Det har også vært sonderinger mellom de ulike grensekommunene over fylkesgrensene mot 
Telemark og mot Rogaland. Dette har ikke resultert i noe konkret som berører grensen mellom 
Aust-Agder og Telemark, og Fylkesmannen ser ingen faglige grunner til å stimulere noe videre 
arbeid i denne retningen. Denne vurderingen er omforent med Fylkesmannen i Telemark.

Ved grensen mellom Vest-Agder og Rogaland er det to forhold som må nevnes. Lund 
kommune i Rogaland, og spesielt kommunesenteret og befolkningstyngdepunktet Moi, har 
tradisjonelt hatt Flekkefjord i Vest-Agder som sin by. Lund og Flekkefjord kommuner 
forhandlet i sluttfasen av reformarbeidet våren 2016 fram et prospekt om mulig 
kommunesammenslåing undertegnet av forhandlingsutvalgene 22. april 2016. Dokumentet 
har et innhold som nærmer seg en intensjonsavtale. Kommunestyret i Lund vedtok imidlertid i 
sitt sluttvedtak å fortsette som egen kommune. Det går fram av rådmannens saksframlegg at 
dersom dette ikke blir mulig, trekker folkemeningen i Lund klart i retning av Flekkefjord som 
alternativ.

Flekkefjords andre nabo i vest er Sokndal kommune. Sokndal gjorde det tidlig i perioden klart 
at de var vendt mot vest i kommunereformarbeidet. Men begge kommunene var åpne for en 
dialog om ev. grensejustering ved Åna-Sira. Åna-Sira er ei avgrenset bygd omgitt av 
ubebodde områder på Rogalandssiden og svært spredtbygde områder på Flekkefjordsiden. 
Bygda deles på midten av kommune- og fylkesgrensen. Åna-Sira har i dag 60 innbyggere i 
Flekkefjord og 200 i Sokndal, og sogner til Flekkefjord som sin by. Det har vært kontakt om 
saken på ordførernivå inntil nylig. Fylkesmannen avventer ev. lokale initiativ i saken. Vi ser 
ikke at det er nødvendig å behandle dette som en del av kommunereformen nå. 
Fylkesmannen i Rogaland deler vår vurdering. 

1.5 Grenseendringer mellom kommunene
Endringer av kommunegrensene har ikke fått vesentlig oppmerksomhet i reformen på Agder. 
Så langt er det bare Birkenes kommune som har konkrete saker på dette etter 
innbyggerinitiativ. Dette gjelder grensene mot Iveland og mot Evje og Hornnes. Birkenes 
kommune tar sikte på en samlet behandling av disse i løpet kommende vinter. Det har også 
vært drøftet justering av grensen mellom Iveland og Evje og Hornnes. Fylkesmannen ser det 
ikke som påkrevd at disse sakene behandles som en del av kommunereformen. Omfanget er 
begrenset, og ingen av de aktuelle endringene er avgjørende for de 
kommunesammenslåingene vi anbefaler at Stortinget kan vedta nå i 2017.
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2. NÆRMERE BEGRUNNELSE FOR TILRÅDNINGEN – VURDERING AV HELHETEN PÅ 
AGDER 

2.1 Vurdering av lokale vedtak opp mot mål og kriterier for reformen 

Lyngdal og Audnedal

Bakgrunn og prosess
Sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kommuner er det eneste gjensidig frivillige vedtaket 
på Agder. Prosjektet har arbeidstittelen Lyngdal 2, og den nye kommunen skal hete Lyngdal. I 
dette kapitlet vil vi vurdere Lyngdal 2 opp mot målene for reformen og kriteriene for en god 
kommunestruktur. 

Prosjektet startet opp som Lyngdal 5 høsten 2014, hvor kommunene Farsund, Lyngdal og 
Hægebostad fra Lister-regionen og Audnedal og Lindesnes fra Lindesnesregionen deltok. 
Farsund og Lindesnes trakk seg etter hvert ut, etter retningsvalg mot egen region. Lyngdal 3 
så lenge ut til å bli realisert, men Hægebostad trakk seg i sluttfasen etter nei i 
folkeavstemning. Hægebostad har ikke egen ungdomsskole, men samarbeider med Audnedal 
om felles ungdomsskole på Byremo. Samarbeidet er viktig for å opprettholde skolesenteret på 
Byremo, som omfatter både videregående skole og voksenopplæring. Skolesenteret har vært 
en viktig satsing for indre deler av Vest-Agder, som også fylkeskommunen og Fylkesmannen 
har støttet opp om over tid. Audnedal har gjennom hele prosessen vært tydelig på at 
alenegang ikke er en aktuell løsning for dem. Fylkesmannen støtter denne vurderingen.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
Audnedal hadde 1. januar 2016 1.750 innbyggere og Lyngdal knapt 8.500, til sammen 10.250. 
Sammenslåingen løser Audnedals akutte småkommuneproblem, og bidrar til å styrke Lyngdal. 
Begge kommunene er lavinntektskommuner som er «frivillig små» ut fra kriteriene i det nye 
inntektssystemet, og de vil dra betydelig gevinst av de virkemidlene som gis i reformen. 
Samtidig er heller ikke Lyngdal 2 noen stor kommune. Fylkesmannen vurderer at i dette 
området ligger forholdene godt til rette for å kunne etablere større kommuner, bl.a. som et 
resultat av betydelige målrettede samferdselsinvesteringer for å utvikle det felles bo- og 
arbeidsmarkedsområdet («Listerpakken»).

Lyngdal er i dag deltaker i Listerregionen og Audnedal i Lindesnesregionen. Det er ingen 
vesentlige samarbeid mellom disse to kommunene i dag. De to regionsamarbeidene er 
omfattende og veletablerte. Intensjonsavtalen legger opp til at Audnedal fortsatt skal ha 
legevakt og lokalmedisinsk senter i Mandal, mens nye Lyngdal også skal videreføre 
samarbeidet mot vest og Flekkefjord sykehus. Når den nye kommunen er ferdig etablert, vil 
den bidra til å sikre gode og likeverdige tjenester på en bedre måte enn dagens struktur.

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
I NIBR sin inndeling i felles bo- og arbeidsmarkedsregioner er Audnedal klassifisert sammen 
med Mandal, Marnardal og Lindesnes, mens Lyngdal er en region sammen med Farsund og 
Hægebostad. Kristiansand, Mandal og Hægebostad er de største mottakerne av pendlere fra 
Audnedal. 5 % pendler til Lyngdal. Audnedal kommune utgjør den øvre delen av dalføret med 
samme navn, og grenser i sør mot Lindesnes kommune, som dekker den nedre delen av 
dalføret. Lyngdal kommune ligger nederst i Lyngdalen, med Hægebostad oppstrøms og 
Farsund ute i fjorden på sjøsiden. Fylkesvei 461 mellom Kvås og Konsmo gir en direkte 
forbindelse over heia mellom de to dalførene, jf. kartet i figur 4 i vedlegg 1. Vegen har relativt 
lav standard.
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Lyngdal er den kommunen som vokser sterkest av alle vest for Kristiansand, mens Audnedal 
har hatt stabilt eller svakt voksende folketall. Begge kommunene har politisk tradisjon for å 
være framoverlente og aktive kommuner, og det er grunn til å tro at den nye kommunen kan 
videreføre og forsterke dette i sitt arbeid for samfunnsutvikling og innovasjon i vid forstand.

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Den nye kommunen vil være sterkere enn de to gamle, og vil i tillegg dra nytte av virkemidlene 
i reformen. 

Styrket lokaldemokrati
Den nye kommunen skal i følge intensjonsavtalen legge til rette for stor grad av 
innbyggermedvirkning og innbyggerdialog. Kommunen blir fortsatt oversiktlig, og velgerne i 
Audnedal får innflytelse over et vesentlig større budsjett og virkemiddelsett.  Kommunen blir 
med vel 10.000 innbyggere etter Fylkesmannens vurdering ikke stor nok til å redusere 
omfanget av interkommunalt samarbeid i større grad. De fleste interkommunale aktivitetene 
foregår allerede i dag på en større skala enn dette. 

2.2 Vurdering av intensjonsavtaler som Fylkesmannen anbefaler at Stortinget vedtar nå

Mandal, Marnardal og Lindesnes

Bakgrunn og prosess
Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner har utarbeidet intensjonsavtale om å slå seg 
sammen til en ny kommune med navnet Lindesnes. Mandal og Marnardal har vedtatt dette, 
men Marnardals ja er betinget av at også dagens Lindesnes kommune blir med. Lindesnes 
kommunestyre har sagt nei. Denne løsningen er etter Fylkesmannens vurdering så god at vi 
likevel tilrår Stortinget å vedta den nå. Vi vil i det følgende begrunne dette.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
Nye Lindesnes kommune vil få om lag 22.500 innbyggere, 2.300 fra Marnardal, 4.900 fra 
Lindesnes og vel 15.000 fra Mandal.  Kommunen blir med dette stor nok til å levere gode 
tjenester. Intensjonsavtalen og prosessen rundt tyder på at vi vil få en spennende ny 
kommune med bl.a. nye tanker om brukermedvirkning og arbeidsmåter.

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Arbeidspendlingen fra Lindesnes og Marnardal til Mandal er høy, hhv. 20 og 21 %. Disse tre 
kommunene utgjør sammen med Audnedal en egen bo- og arbeidsmarkedsregion i NIBRs 
inndeling.  Avstandene er korte. Fra Mandal til Marnardal rådhus er det om lag 24 km og 21 
minutter å kjøre, mens det er 13 km og 12 minutter mellom rådhusene i Mandal og Lindesnes.
Fylkesmannen mener ut fra en vurdering av helheten i hele landsdelen at det å styrke Mandal 
som et selvstendig senter i egen region vest for Kristiansandsregionen, er et svært viktig og 
riktig grep. Vi mener også det er avgjørende for helheten at Lindesnes danner ny kommune 
med Mandal, og ikke går i andre retninger. Mandal har bevart preget av en tett småby, hvor 
både nytt kjøpesenter med kollektivterminal og nytt kulturhus mm. er lokalisert i sentrum, og i 
gangavstand fra videregående skole som allerede betjener alle tre kommunene. Den nye 
kommunen vil nyte godt av Lindesnes som merkevare og fyret på landets sørligste punkt som 
turistmål.

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Kommunen vil være stor nok til å møte denne målsettingen. Geografi og samferdsel tilsier at 
kommunen har en driftsmessig fornuftig avgrensning.
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Styrket lokaldemokrati
Nye Lindesnes kommune vil omfatte brorparten av innbyggerne i dagens Lindesnesregion, og 
vil antakelig kunne legge mange av de interkommunale aktivitetene i regionen inn i egen 
kommune. Dette vil være et demokratisk framskritt. Endringene må selvsagt skje i dialog med 
Åseral og Audnedal (Lyngdal 2) m. fl., slik at alle kommunene finner hensiktsmessige 
løsninger. Intensjonsavtalen for Nye Lindesnes har gode og interessante ambisjoner om 
innbyggermedvirkning og demokratiutvikling, som lover godt for framtida.

Spesielt om innbyggerinvolvering: Nåværende Lindesnes kommune har gjennomført et 
omfattende arbeid med kommunereformen både politisk og administrativt, og hatt en svært 
omfattende involvering av sine innbyggere. Fylkesmannen oppfatter kommunen som en 
positiv kraft og pådriver i reformarbeidet langt ut over egen kommune. Kommunen har 
gjennomført 8 folkemøter og et eget ungdomsmøte. Ordfører og rådmann besøkte 8. og 9. 
klasse på ungdomsskolen tidlig i perioden. Det er distribuert hele 5 ulike skriftlige 
informasjoner til alle husstander. Prosjektet Nye Lindesnes har også hatt en formell 
høringsrunde gjennom at utkastet til planprogram for en kommunesammenslåing ble lagt ut til 
offentlig gjennomsyn i samsvar med plan- og bygningsloven.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2015. På spørsmålet «Er du for eller mot en 
kommunesammenslåing av Lindesnes kommune med en eller flere kommuner?», svarte 62 % 
ja – dvs. at de ønsket en kommunesammenslåing, 22 % svarte nei og 16 % visste ikke. Det 
har vært to folkeavstemninger, i desember 2015 og i mars 2016. Første avstemning gjaldt 
retningsvalg mellom to alternative prosjekter. Her stemte 54 % av de stemmeberettigede for 
kommunesammenslåing i et av de to alternativene. Den andre avstemningen gjaldt 
sammenslåing eller ikke. Her stemte 57 % for å stå alene. Men valgdeltakelsen var bare 41 %. 
De avlagte 904 nei-stemmene utgjør 22 % av de stemmeberettigede. 

I forkant av denne siste folkeavstemningen ble det utgitt en brosjyre hvor 15 av 21 
kommunestyremedlemmer anbefalte folk å stemme ja. Bare 3 anbefalte nei.

Ny kommunestruktur i Knutepunkt Sørlandet

Bakgrunn og prosess
Alle 7 kommunene i regionen rundt Kristiansand startet arbeidet med en felles administrativ 
utredning av en rekke mulige modeller for kommunereform i området. I september 2015 startet 
den politiske delen av arbeidet. Vennesla kommune vedtok da å ikke bli med videre i arbeidet 
mot en mulig storkommune med Kristiansand, og fikk følge av Iveland. Disse to gjennomførte 
så, etter initiativ fra Iveland, en egen prosess, som resulterte i en intensjonsavtale om 
sammenslåing. En felles innbyggerundersøkelse viste stort ja-flertall i Vennesla, og klart nei-
flertall i Iveland. Kommunestyret i Iveland valgte etter dette å ikke gå videre i drøftingene  om 
sammenslåing med Vennesla.

De øvrige fem kommunene Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand (K5) 
fortsatte forhandlingene om en stor-kommune, og utarbeidet intensjonsavtale om å slå seg 
sammen. K5 så ut til å bli vedtatt av alle kommunestyrene, og meningsmålingene i alle 
kommunene ga nødvendig støtte til dette så sent som i mai 2016. Men etter 
folkeavstemninger med negativt resultat i de 4 omegnskommunene til Kristiansand, stoppet 
prosessen opp. Både Kristiansand og Songdalen kommuner gjorde deretter sluttvedtak om å 
alternativt gå videre med et K3 med Kristiansand, Søgne og Songdalen. Songdalens ja 
forutsetter at Søgne også blir med, men kommunestyret i Søgne sa nei.
Selv om mål og kriterier klart tilsier at alle 7 i regionen bør bli en kommune, mener 
Fylkesmannen likevel at den løsningen som er utarbeidet i den lokale prosessen, er en god 
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tilnærming til det ideelle, som vi mener kan fungere godt også på lang sikt. Vi tilrår derfor at 
Stortinget vedtar både K5 og Vennesla/Iveland nå i tråd med foreliggende intensjonsavtaler. Vi 
vil i det følgende begrunne dette.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
K5 vil med ca. 122.000 innbyggere bli en av de større by-kommunene i Norge.  Kommunen vil 
ha ressurser til både å ta på seg nye oppgaver, drive utviklingsarbeid, og sikre tjenester i alle 
deler av den nye kommunen. Intensjonsavtalen inneholder eksplisitte garantier for 3 konkrete 
grendeskoler i utkantene av K5, hvor nedleggelse er eller kan bli en problemstilling uten 
kommunesammenslåing. Vennesla og Iveland som en ny kommune vil få ca. 15.600 
innbyggere, og vil ha nådd en akseptabel størrelse.

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Hele knutepunkt-regionen er et svært tett integrert bo- og arbeidsmarked, med svært høye 
pendlingstall. Det foregår allerede et utstrakt samarbeid om felles areal- og 
transportplanlegging i regionen, og utfordringene på dette feltet vil være økende. Tapet i 
måloppnåelse ved å gå fra K7 til K5 og Vennesla/Iveland er størst for dette målet. K5 og nye 
Vennesla vil måtte samarbeide om disse utfordringene også i framtida. Fylkesmannen 
vurderer likevel at K5 vil være stort nok til å komme på den nasjonale storbylista, sikre 
nasjonal oppmerksomhet om Agders agenda, og kunne fylle rollen som utviklingsmotor for 
hele Agder.

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Både K5 og Vennesla/Iveland vil være robuste kommuner, med forventet vekst i folketall.

Styrket lokaldemokrati
Intensjonsavtalen for K5 har spennende forslag om politiske direktevalgte 
kommunedelsutvalg. Et kjernepunkt i vurderingen er hva som vil skje med det svært 
omfattende interkommunale samarbeidet innen regionen. K5 vil være stor nok til å ta inn det 
meste i egen kommune. Vennesla/Iveland vil ha muligheten til å kombinere økt egenregi, 
fortsatt samarbeid med K5, og/eller økt samarbeid med andre kommuner.

K3 som alternativ til K5
Dersom det ikke skulle være mulig å vedta K5 og Vennesla/Iveland nå, anbefaler 
Fylkesmannen at Stortinget alternativt vedtar K3 med Kristiansand, Søgne og Songdalen. Vi 
vil her vurdere forskjellen mellom K3 og K5 ut fra målene for reformen.

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne: Med K3 går innbyggertallet ned fra 122.000 til 
106.000.  Den nye kommunen er fortsatt solid og stor ifht. tjenesteproduksjon.
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling: Når Lillesand og Birkenes ikke lenger blir med, får 
den nye kommunen et redusert grep om planleggingen og arealbruksutfordringene i 
storbyregionen. Kommunegrensen mot Lillesand vil da fortsatt krysse gjennom det store felles 
næringsområdet Sørlandsparken.
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner: K3 vil fortsatt være økonomisk robust i kraft 
av sin størrelse.
Styrket lokaldemokrati: Muligheten for å redusere omfanget av interkommunalt samarbeid i 
knutepunktregionen vil bli redusert, både fordi K3 selv er mindre, men mest fordi de andre 
kommunene i regionen vil være avhengig av dette. 

Hva skjer med de andre hvis K3 vedtas nå?
Dersom etableringen av K3 innebærer at de 4 andre fortsetter alene, vil 7 kommuner bare ha 
blitt redusert til 5, hvorav en er relativt liten og en er svært liten. Dette innebærer neppe 
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hverken noen vesentlig effektivisering av den interkommunale driften eller noen vesentlig 
demokratisk fordel. Dersom K3 kombineres med at både Vennesla/Iveland og 
Birkenes/Lillesand (15.700 innbyggere) slår seg sammen, vil Knutepunkt Sørlandet ha gått fra 
7 til 3 medlemmer, hvor de minste begge er på vel 15.000. Dette bør gi grunnlag for nye 
arbeidsmåter i regionen, som både kan redusere omfanget og endre karakteren av det 
interkommunale samarbeidet, slik at effektiviteten øker og det demokratiske underskuddet 
reduseres. 

3. AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mener at mål og kriterier for kommunereformen tilsier at 
det arbeides videre mot en løsning med fem store kommuner på Agder, tilsvarende dagens 
faste interkommunale samarbeidsregioner. Vi mener en slik løsning besvarer utfordringsbildet 
bak reformen, sikrer innbyggerne gode tjenester, og setter landsdelen best i stand til å løse de 
regionale utfordringene vi står over for. Nødvendige tilpasninger innenfor disse regionene kan 
lede til noen flere kommuner. Fylkesmannen mener at de fire hovedmålene for reformen, i 
kombinasjon med generalistkommuneprinsippet, innebærer at ingen av dagens små 
distriktskommuner bør fortsette som egen kommune. Hensynet til å bevare kommunale 
arbeidsplasser i de minste lokalsamfunnene må samtidig bli ivaretatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder anbefaler at Stortinget allerede nå vedtar disse 
sammenslåingene:

 Lyngdal og Audnedal
 Mandal, Marnardal og Lindesnes
 Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand; alternativt Kristiansand, 

Søgne og Songdalen 
 Vennesla og Iveland

Den frivillige prosessen har bare ført til en sammenslåing av to kommuner, og har ikke løst 
reformbehovet på Agder. Dersom de fire sammenslåingene vi anbefaler for vedtak nå blir fulgt 
opp av Stortinget, vil antall kommuner på Agder gå ned fra 30 i dag til 22. Vi vil da ha fått en 
god og fremtidsrettet kommunestruktur i regionene rundt Kristiansand og rundt Mandal. 
Behovet for å videreføre arbeidet i de tre andre regionene vil da bli enda mer påtrengende. 
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Fylkesmannen mener derfor at reformarbeidet bør fortsette i neste stortingsperiode. Det bør 
gis prioritet til en prosess i østregionen med sentrum i Arendal, en prosess i Lister og en i 
Setesdal. Dersom disse gjennomføres etter samme mal som vi anbefaler i Mandal og 
Kristiansand, kan Agder ende med i området 6 - 9 kommuner. Med unntak for 
Setesdalsregionen hvor befolkningsmengden er begrenset, bør det være mulig å utforme alle 
disse slik at de i hovedsak møter reformens mål om størrelse, og at de samsvarer bedre enn i 
dag med innbyggernes hverdagsregioner.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl Tom Egerhei 
fylkesmann assisterende fylkesmann

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Dag Petter Sødal, tlf: 38 17 61 81

Kopi til:
Kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL
KS Agder

Vedlegg:
1. Kart
2. Oversikt over prosess og sluttvedtak i hver kommune
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VEDLEGG 1: KART

Figur 1: Kartet viser hvordan de 30 kommunene på Agder fordeler seg på 5 faste 
regionsamarbeid. Hoveddelen av det interkommunale samarbeidet foregår innenfor 
disse regionene. Mange andre samarbeid og nettverk finnes i tillegg. Østre Agder 
består av 8 kommuner med til sammen knapt 92.000 innbyggere. Knutepunkt 
Sørlandet består av 7 kommuner med til sammen vel 137.000 innbyggere. 
Setesdalsregionen består av 4 kommuner med til sammen knapt 7.000 innbyggere. 
Lindesnesregionen består av 5 kommuner med til sammen vel 25.000 innbyggere. 
Listerregionen består av 6 kommuner med til sammen knapt 37.000 innbyggere.
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Figur 2: Kartet viser med farge de 12 kommunene som i sine sluttvedtak er positive til 
kommunesammenslåing eller videre samtaler om dette. De 18 kommunene som har 
vedtatt å stå alene er uten farge.
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Figur 3: Kartet viser de fire kommunesammenslåingene som Fylkesmannen anbefaler 
Stortinget å vedta nå. Dette er nye Lyngdal (Lyngdal og Audnedal), nye Lindesnes 
(Mandal, Marnardal og Lindesnes), nye Vennesla (Vennesla og Iveland) og nye 
Kristiansand (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes, kalt K5) 
Innenfor grupperingen K5 er kommunene i K3 (Kristiansand, Søgne og Songdalen) 
markert med skravering.
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Figur 4: Topografisk kart for den nye kommunen av Lyngdal og Audnedal sammenslått.
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VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER PROSESS OG SLUTTVEDTAK I HVER 
KOMMUNE
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1 KOMMUNER MED VEDTAK OM SAMMENSLÅING

1.1 0906 Arendal 

1.1.1 Prosessene fram til vedtak
Arendal bystyre har i hele reformperioden vært åpne og positive til å bli en større kommune 
sammen med naboer. Samtidig har kommunen, i likhet med Kristiansand og Mandal, som den 
klart største i regionen, ikke ønsket å ta en for tydelig posisjon. Det konkrete 
utredningsarbeidet og de etterfølgende politiske prosesser i regionen kom senere i gang enn 
flere av prosessene i Vest-Agder. 

Ordfører, varaordfører og gruppelederne har fra februar 2015 vært arbeidsgruppe for 
kommunestruktur-utredningen i Arendal kommune. Rådmann har deltatt med tale- og 
forslagsrett og to tillitsvalgte har hatt observatørstatus. Kommunen har ikke gjennomført noen 
separat egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen, men kommunens situasjon og det 
interkommunale samarbeidet i regionen er belyst og drøftet i den felles utredningen i 
regionen, og i rådmannens saksutredninger. 

Første trinn i prosessen i Østre Agder var et administrativt arbeid med en felles mal for 
kommunenes arbeid med reformen høsten 2014.  Kommunene arbeidet deretter i en periode 
hver for seg etter denne malen. Arendal bystyre vedtok i juni 2015 å invitere alle de 7 andre 
kommunene i regionen til et videre arbeid med å skape en ny kommune. I september 2015 
vedtok styret i Østre Agder etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, å be rådmennene i de 6 
øvrige kommunene utrede en mulig sammenslåing av Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, 
Vegårshei og Arendal. Styret i regionrådet behandlet 6K-utredningen i november 2015, og 
rapporten ble supplert med ytterligere to modeller i løpet av desember («Østregionen» og 
«E18-kommunen»). I januar 2016 ble det arrangert felles formannskapsmøte i Østre Agder, 
hvor Arendal inviterte alle til forhandlinger om en intensjonsavtale. Etter positive vedtak i 
kommunestyrene i alle 6K-kommunene unntatt Åmli, ledet dette fram til en intensjonsavtale 
for Arendal og de 4 østligste kommunene (5K). Vegårshei vedtok da avtalen forelå i april 
2016 å ikke bli med videre. 

Den reviderte intensjonsavtalen for 4K-Øst mellom Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal 
kommune var klar sent i april, og Arendal bystyre vedtok denne for sin del 28. april 2016. 
Etter at innbyggerundersøkelsen som viste liten støtte til 4K-Øst ble lagt fram, har alle de 
aktuelle kommunene gjort vedtak om å ta undersøkelsen til etterretning og ikke gå videre med 
dette alternativet. Arendal sto etter dette igjen uten konkrete alternativer utover 0-alternativet, 
og fattet 23. juni sitt avsluttende vedtak i 5 punkter: 

«1) Arendal bystyre ønsker å takke Gjerstad kommune, Risør kommune, Vegårshei 
kommune og Tvedestrand kommune for et godt samarbeid om å lage intensjonsavtale. 
En spesiell takk til Ordfører i Risør Per Kristian Lunden som gjorde en svært god jobb 
som prosessveileder. 
2) Innbyggerne i 4k-øst har gjennom innbyggerundersøkelsen gitt klart til uttrykk at de 
ikke ønsker en ny kommune bestående av Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal. 
Det tar bystyret til etterretning.
3) Arendal kommune driver i dag et utstrakt samarbeid med sine nabokommuner for å 
gi gode tjenester til innbyggerne. Samarbeidet er størst med tilgrensende kommuner.
4) Arendal bystyret vil også fremover være åpen for dialog med kommuner som ønsker 
samtale om å bygge en ny kommune.
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5) Arendal komme vil delta aktiv i evalueringen av Østre Agder til høsten for å finne 
de riktige samarbeidsformer mellom kommunen som er med i dette 
regionsamarbeidet.»

1.1.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært sonderinger, utredninger, diskusjoner og forhandlinger om disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 Østre Agder (8K): Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Froland, Tvedestrand, Grimstad 
og Arendal

 6K-Øst: Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal
 5K-Øst: Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Arendal
 4K Øst/E-18-kommunene: Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal
 Kystkommunen: Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal
 Nedenes: Tvedestrand, Froland, Grimstad og Arendal

1.1.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det er ikke avholdt folkeavstemning eller folkemøter.  Et tillyst folkemøte i mai 2016 ble 
avlyst etter framlegging av resultatene fra innbyggerundersøkelsen og det etterfølgende felles 
kommunestyremøtet. Arendal har deltatt på to fellesmøter i 5K-Øst for hhv. næringslivet og 
landbruksnæringen i april 2016, og på fellesseminar for ungdomsrådene i Østre Agder i mars 
2015.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Arendal (800 intervjuer) viser et knapt flertall mot 
kommunesammenslåing (55 %). 37 % er for. Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Froland (44 %) og Grimstad (42 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. 20 % ønsker storkommune på Østre Agder.

En andre innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2016 basert på den utarbeidede 
intensjonsavtalen for 4K-Øst. Resultatene i Arendal (1.200 intervjuer) viser at 28 % av 
innbyggerne er for 4K Øst (sammenslåing mellom Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal 
kommune), mens 45 % er mot. 52 % mener temaet kommunesammenslåing er viktig, og 30 % 
mener de har stor kunnskap om temaet kommunesammenslåing.

En informasjonsbrosjyre i regi av 5K-Øst ble distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, 
Vegårshei, Tvedestrand og Arendal i april 2016.  En informasjonsavis i regi av 4K-Øst ble 
distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal i mai.

1.1.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for 5K-Øst, dvs. kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og 
Arendal var ferdig i april 2016. En revidert intensjonsavtale uten Vegårshei, kalt 4K-Øst, 
foreligger også. 

1.2 0911 Gjerstad

1.2.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Gjerstad har i hele reformperioden signalisert åpenhet og vilje til delta i 
prosesser. Det har siden juni 2014 vært et ad hoc kommunereformutvalg ledet av ordfører 
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med 2 andre politikere som medlemmer. Det er sondert mot nabokommuner og i tillegg har 
kommunen deltatt i alle deler av det felles arbeidet i regionrådet for Østre Agder. 

Kommunen har selv gjennomført en egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen og i 
tillegg en intern utredning om politisk prosess. Gjerstad har deltatt i den felles utredningen i 
regi av regionrådet fra september 2015, som etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, 
omfattet 6 kommuner i Østre Agder. Etter at også Åmli trakk seg, ledet dette fram til en 
intensjonsavtale for Arendal og de 4 østligste kommunene. Vegårshei vedtok da avtalen forelå 
i april 2016, å ikke bli med videre. 

Den reviderte intensjonsavtalen for 4K-Øst mellom Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal 
kommune var klar sent i april. Etter at innbyggerundersøkelsen viste liten støtte til 4K-Øst, 
har alle de aktuelle kommunene gjort vedtak om å ta undersøkelsen til etterretning og ikke gå 
videre med dette alternativet. Deretter tok Gjerstad kommune et nytt initiativ for å undersøke 
alternativer mellom de 4 østlige kommunene, uten Arendals deltakelse. Da Vegårshei og 
Tvedestrand ikke ønsket dette, gjorde Gjerstad kommunestyre vedtak om å invitere Risør til å 
lage en intensjonsavtale for disse to kommunene. Det ble avholdt ett forhandlingsmøte, men 
arbeidet stoppet opp da Risør kommunestyre 22.06.16 vedtok at de ikke ønsket sammenslåing 
med Gjerstad.

Gjerstad kommunestyres vedtak ved den avsluttende behandlingen 30.06.16 er: 
«Gjerstad kommune er åpen for å vurdere forslag om sammenslåing med kommuner 
rundt oss. Vi vil imidlertid ta hensyn til signaler som har kommet fra innbyggerne 
gjennom prosessen. Gjerstad kommune er også åpen for å vurdere å slå oss sammen 
med kommuner i Telemark, dersom fylkesgrensene blir justert.»

1.2.2 Alternativer som har vært diskutert
Gjerstad har hatt eller forsøkt å få i stand naboprat med Drangedal, Kragerø, Risør, Vegårshei, 
Åmli, Tvedestrand og Arendal. Det har vært diskusjoner mm. om disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 Gjerstad, Risør, Kragerø 
 5K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 
 4K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad) 
 4K uten Arendal (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 
 3K (Gjerstad, Risør, Vegårshei) 
 2K (Gjerstad, Risør) 
 Gjerstad og Drangedal, ev. andre 

1.2.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt to folkemøter våren 2016 og deltatt på to fellesmøter i 5K-Øst for 
hhv. næringslivet og landbruksnæringen i april 2016. Gjerstad deltok på fellesseminar for 
ungdomsrådene i Østre Agder i mars 2015. Det er ikke avholdt folkeavstemning.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Gjerstad (398 intervjuer) viser at innbyggerne er splittet. 
47 % er mot sammenslåing og 43 % er for. Innbyggere ønsker først og fremst sammenslåing 
med Risør (48 %) og Vegårshei (47 %) dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % 
ønsker storkommune på Østre Agder.
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En andre innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2016 basert på den utarbeidede 
intensjonsavtalen for 4K-Øst. Resultatene i Gjerstad (393 intervjuer) viser at bare 16 % av 
innbyggerne er for 4K Øst (sammenslåing mellom Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal 
kommune), mens 75 % er mot. 72 % mener temaet kommunesammenslåing er viktig, og 37 % 
mener de har stor kunnskap om temaet kommunesammenslåing.

En informasjonsbrosjyre i regi av 5K-Øst ble distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, 
Vegårshei, Tvedestrand og Arendal i april 2016.  En informasjonsavis i regi av 4K-Øst ble 
distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal i mai.

1.2.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for 5K-Øst, dvs. kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og 
Arendal var ferdig i april 2016. En revidert intensjonsavtale uten Vegårshei, kalt 4K-Øst, 
foreligger også. 

1.3 0928 Birkenes

1.3.1 Prosessene fram til vedtak
Birkenes kommune har deltatt aktivt i reformprosessen i Knutepunkt Sørlandet fra starten av. 
Kommunen har som den minste av omegnskommunene i storbyregionen vist en forsiktig, 
men åpen og positiv holdning i arbeidet. Begynnende sonderinger mot Grimstad har ikke 
ledet til noe konkret. 

Kommunestyret startet arbeidet i september 2014, og oppnevnte da en referansegruppe for 
reformen bestående av ordfører, varaordfører, leder og nestleder av tjenesteutvalget og 
gruppeledere fra Ap, FrP og SV. Administrasjonen oppnevnte sine representanter og stilte 
med sekretærfunksjonen. I november 2014 sluttet kommunestyret seg til mandat og opplegg 
for den felles administrative utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 
Dette arbeidet var organisert under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. 
juni 2015, da den endelige rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig 
ansvarlig for rapporten. Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var 
best, men konkluderte med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en 
politisk avklaring først.  Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den 
videre prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem, og startet etter hvert sin egen tosidige prosess.

Etter kommunevalget valgte de fem kommunene hvert sitt forhandlingsutvalg fra de nye 
kommunestyrene. Disse besto av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem (oftest 
leder av opposisjonen). To tillitsvalgte representerte felles de ansatte i alle kommunene.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de fem kommunene. Ordførerne dannet et arbeidsutvalg supplert av rådmennene, som 
har forberedt og fulgt opp arbeidet mellom møtene i forhandlingsutvalgene og felles 
formannskapsmøter. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen ble valgt som leder både 
forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget. Ordfører Astrid Hilde fra Søgne var nestleder med et 
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særlig ansvar for prosessen med å utvikle intensjonsavtalen.  Arbeidet ble intenst og 
omfattende, med 16 møter i arbeidsutvalget og 8 møter i forhandlingsutvalget, samt to felles 
formannskapsmøter. Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand ble undertegnet av ordførerne 18. 
februar 2016. Deretter ble det kjørt en samordnet kampanje med informasjon og 
innbyggerinvolvering fram mot endelig beslutning i juni, jf. beskrivelsen nedenfor.

Ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet har gjennomført separate egenvurderinger ut fra 
mål og kriterier for reformen, da dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i 
regionen, og ellers i rådmennenes saksutredninger. 

Etter nei-flertallet i folkeavstemningen fattet kommunestyret i Birkenes dette avsluttende 
vedtaket 22. juni 2016:

«Kommunestyret i Birkenes godkjenner at forhandlingsutvalget oppretter dialog med 
Lillesand for å avklare forutsetningene for en mulig ny kommune. Saken legges frem 
for kommunestyret i september. Forhandlingsutvalgets sammensetning forsetter. I 
tillegg velges ett nytt medlem, totalt 4 medlemmer.»

Bystyret i Lillesand avslo denne invitasjonen, og Birkenes står da igjen med null-alternativet. 

1.3.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært skisser og diskusjoner i kommunens arbeid rundt disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 Grimstad, Birkenes og Lillesand
 Birkenes og Lillesand

Konkret arbeid er bare utført sammen med de 6 andre i Knutepunkt Sørlandet (Birkenes, 
Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland), som etter hvert ble redusert 
til K5 da Vennesla og Iveland trakk seg ut.

1.3.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har både hatt egne aktiviteter, og har deltatt i det felles informasjons- og 
involveringsarbeidet i K5. Birkenes har holdt 6 folkemøter i løpet av 2015 og 2016. 

Ordførerne i K5 gjennomførte i mai 2016 en rundreise med stopp i alle kommunene, og 
opplegget ble avsluttet med et stort felles folkemøte på Finsland i Songdalen i regi av 
Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. Det har også vært avholdt møte med næringslivet om 
reformen. Det var møte mellom ungdomsrådene og ordførerne i 5K den 12.02.16 og de 
samme ordførerne har gjennomført besøk på fem videregående skoler i de aktuelle 
kommunene. I Birkenes har det også vært debattmøter på ungdomsskolen.

Informasjon er lagt ut på kommunens nettside, og i april 2016 ble det opprettet en egen felles 
nettportal for 5K-kommunene kalt «Nye Kristiansand». Ordførerne har hatt en rekke 
kronikker i aktuelle aviser. NRK1 Debatten (landsdekkende) ble arrangert i Kilden 2. juni 
2016 med deltakelse av representanter for de aktuelle kommunene. Det er utgitt egen 
informasjonsavis i april 2016 for Nye Kristiansand som er spredd til alle husstander.

Det har vært 3 innbyggerundersøkelser som er offentliggjort i reformperioden. 
Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle de 7 
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knutepunktkommunene i januar 20151. I Birkenes var 54 % positiv og 31 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens tallene var om lag motsatt ifht. synet på en stor kommune av 
alle 7 i Knutepunktet. I april 2016 lanserte Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet en 
meningsmåling hvor tallene for Birkenes viste 45 % nei til Nye Kristiansand (K5), 41 % sa ja 
og 14 % vet ikke2.

I mai 2016 gjennomførte kommunene en innbyggerundersøkelse for Nye Kristiansand med 
5200 intervjuer og flere spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført parallelt i alle de 5 
kommunene, med noen tilleggsspørsmål for de kommunene som også vurderte andre 
løsninger enn K5.  Undersøkelsen viste for Birkenes (600 intervjuer) sin del at 46 % var for 
sammenslåing i K5, 43 % var mot, mens 12 % svarte vet ikke. 

Birkenes holdt rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 hvor 35 % sa ja til Nye Kristiansand 
og 63 % sa nei. Valgdeltakelsen var på 49 %.

1.3.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Kristiansand mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, også kalt K5, ble undertegnet av ordførerne 18. februar 2016. 

1.4 0937 Evje- og Hornnes

1.4.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Evje- og Hornnes kommune med ordføreren som frontfigur, har gjennom 
hele reformperioden vært tydelige på at de ikke ønsker å stå alene, men mangler partnere som 
vil slå seg sammen med dem. Kommunen har fått mye oppmerksomhet rundt dette. 

Evje- og Hornnes deltok i utredningen i regi av Setesdal regionråd sammen med de tre andre 
Setesdalskommunene, men ikke i Langfjella-utredningen. Kommunen gjorde en god innsats 
som sekretariat for prosjektet Indre Agder, hvor man kom lenger i den politiske prosessen mot 
en mulig sammenslåing enn i de rene Setesdalsprosessene. 

I prosjektet i Setesdal regionråd har styret i regionrådet vært politisk styringsgruppe og 
rådmennene administrativ styringsgruppe, mens arbeidet er utført av konsulenter. 

Åseral kommunestyre vedtok i september 2014 å ta kontakt med Bygland og Evje og Hornnes 
kommuner om et eventuelt fremtidig samarbeid. Disse svarte positivt, og i januar 2015 ble 
prosjektet «Indre Agder» med de tre kommunene igangsatt. Det ble etablert en styringsgruppe 
bestående av de tre formannskapene, og prosjektgruppe bestående av rådmennene, med 
sekretær fra Evje- og Hornnes. Det ble utarbeidet omfattende og konkrete rapporter, med om 
lag samme struktur som i Midtre Agder – prosjektet. Styringsgruppa hadde 4 møter, og 
prosjektgruppa 7 møter. I tillegg ble det gjennomført et felles kommunestyremøte for de tre 
kommunene. Prosjektet stoppet opp etter at Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen 
i 2015 sa et klart nei til å være med videre i prosjektet. Et flertall i kommunestyret inkludert 
ordføreren hadde også i vedtak 3. september tilrådd folk å stemme nei.

1 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
2 Det er 300 respondenter i hver av de fire omegnskommunene

-�50�-



12

Evje- og Hornnes har også gjennomført en egenvurdering av null-alternativet.

Evje- og Hornnes kommunestyre gjorde sitt avsluttende vedtak 3. juni 2016, med denne 
ordlyden:

«Kommunestyret vedtar fremlagte utredning vedrørende nullalternativet. 
Kommunestyret vil samtidig gi et tydelig signal om at det ideelle valget hadde vært en 
sterk konstellasjon bestående av flere kommuner på indre Agder. 
Evje og Hornnes kommunestyre er positive til en sammenslåing av kommunene i vår 
region. Dette vil øke regionens samlede konkurransekraft, og gjøre areal-, miljø-, 
næringsarbeidet bedre.»

1.4.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og/eller utredninger om disse alternativene:

 Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle som en kommune (Setesdal)
 «Indre Agder» med Åseral, Bygland og Evje og Hornnes (Indre Agder)
 Iveland, Bygland, Evje og Hornnes som en kommune
 Bygland og Evje og Hornnes som en kommune

1.4.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt ett folkemøte og et ansattmøte i 2015, men få andre aktiviteter. Det er 
ikke avholdt folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse.

1.4.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler, men rapporten fra prosjektet Indre Agder 
sammen med Åseral og Bygland er relativt konkret i sin beskrivelse av en mulig ny 
kommune.

1.5 1001 Kristiansand

1.5.1 Prosessene fram til vedtak
Kristiansand kommune har arbeidet aktivt med kommunereformen, i første rekke gjennom 
deltakelse i prosessen i Knutepunkt Sørlandet og K5, og i sterkere grad etter kommunevalget 
enn før. Kommunen har i hele perioden signalisert åpenhet og ønske om å bli større sammen 
med naboer, uten ønske om å ta en dominerende posisjon i selve forhandlingsfasen. 

I november 2014 sluttet kommunestyret seg til mandat og opplegg for en felles administrativ 
utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette arbeidet var organisert 
under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da den endelige 
rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for rapporten. 
Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men konkluderte 
med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk avklaring først.  
Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem, og startet etter hvert sin egen tosidige prosess.
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Etter kommunevalget valgte de fem kommunene hvert sitt forhandlingsutvalg fra de nye 
kommunestyrene. Disse besto av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem (oftest 
leder av opposisjonen). To tillitsvalgte representerte felles de ansatte i alle kommunene.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de fem kommunene. Ordførerne dannet et arbeidsutvalg supplert av rådmennene, som 
har forberedt og fulgt opp arbeidet mellom møtene i forhandlingsutvalgene og felles 
formannskapsmøter. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen ble valgt som leder både 
forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget. Ordfører Astrid Hilde fra Søgne var nestleder med et 
særlig ansvar for prosessen med å utvikle intensjonsavtalen.  Arbeidet ble intenst og 
omfattende, med 16 møter i arbeidsutvalget og 8 møter i forhandlingsutvalget, samt to felles 
formannskapsmøter. Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand ble undertegnet av ordførerne 18. 
februar 2016. Deretter ble det kjørt en samordnet kampanje med informasjon og 
innbyggerinvolvering fram mot endelig beslutning i juni, jf. beskrivelsen nedenfor.

Ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet har gjennomført separate egenvurderinger ut fra 
mål og kriterier for reformen, da dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i 
regionen, og ellers i rådmennenes saksutredninger. 

Etter nei-flertallet i folkeavstemningene i de andre kommunene, og signaler fra Songdalen og 
Søgne om at en K3-løsning kunne være aktuell, fattet bystyret i Kristiansand dette avsluttende 
vedtaket 22. juni 2016:

«1. Bystyret mener en ny kommune basert på K5 hadde vært det beste alternativet for 
befolkningen og næringslivet i regionen, men konstaterer at folkeavstemmingene i 
nabokommunene ikke gjorde dette mulig. 
2. Bystyret i Kristiansand godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og 
Kristiansand kommuner slår seg sammen til en ny kommune. 
3. Bystyret ber forhandlingsutvalget om å forhandle frem forslag til avtale basert på 
viljeserklæringene fra de 3 involverte kommunene. 
4. Bystyret vil behandle forslag til avtale i ekstraordinært møte innen utgangen av 
august der endelig vedtak fattes.  
5. Bystyret ber rådmannen fremlegge en sak til bystyret der Kristiansands videre 
interesser i interkommunale samarbeid og selskaper vurderes.»

1.5.2 Alternativer som har vært diskutert
Kristiansand har kun arbeidet med kommunereformen innenfor rammen av Knutepunkt 
Sørlandet (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland). En 
rekke ulike kombinasjoner innenfor disse 7 er drøftet i utredningsrapporten, inkludert en stor 
kommune av alle 7 og kommunen alene. Sonderinger fra Mandal og Marnardal mot 
knutepunktet har ikke resultert i noe konkret.

1.5.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kristiansand kommune har holdt et folkemøte og to møter med ungdomsutvalget, og har 
ellers deltatt i det felles informasjons- og involveringsarbeidet i K5. I tillegg har det vært en 
rekke innlegg om reformen på ulike arrangementer, og det er gjennomført informasjonsmøter 
for ansatte.

Ordførerne i K5 gjennomførte i mai 2016 en rundreise med stopp i alle kommunene, og 
opplegget ble avsluttet med et stort felles folkemøte på Finsland i Songdalen i regi av 
Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. Det har også vært avholdt møte med næringslivet om 
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reformen. Det var møte mellom ungdomsrådene og ordførerne i 5K i februar 2016 og de 
samme ordførerne har gjennomført besøk på fem videregående skoler i de aktuelle 
kommunene.

Informasjon er lagt ut på kommunens nettside, og i april 2016 ble det opprettet en egen felles 
nettportal for 5K-kommunene kalt «Nye Kristiansand». Ordførerne har hatt en rekke 
kronikker i aktuelle aviser. NRK1 Debatten (landsdekkende) ble arrangert i Kilden 2. juni 
2016 med deltakelse av representanter for de aktuelle kommunene. Det er utgitt egen 
informasjonsavis i april 2016 for Nye Kristiansand som er spredd til alle husstander.

Det har vært 2 innbyggerundersøkelser i byen som er offentliggjort i reformperioden. 
Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle de 7 
knutepunktkommunene i januar 20153. I Kristiansand var 62 % positiv og 23 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens 47 % var positiv og 34 % negativ til en stor kommune av alle 
7 i Knutepunktet.

I mai 2016 gjennomførte kommunene en innbyggerundersøkelse for Nye Kristiansand med 
5200 intervjuer og flere spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført parallelt i alle de 5 
kommunene, med noen tilleggsspørsmål for de kommunene som også vurderte andre 
løsninger enn K5.  Undersøkelsen viste klart flertall for K5 i Kristiansand (1600 intervjuer). 
Hele 71 % var for sammenslåing i K5 og bare 17 % var mot, mens 12 % svarte vet ikke. Det 
er ikke holdt folkeavstemning i Kristiansand.

1.5.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Kristiansand mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, også kalt K5, ble undertegnet av ordførerne 18. februar 2016. 

1.6 1002 Mandal

1.6.1 Prosessene fram til vedtak
Mandal kommune kom tidlig i gang med arbeidet, og har deltatt i en hovedprosess. 
Kommunen har hele tiden signalisert åpenhet og positivt ønske om å bli del av noe større. 

Bystyret i Mandal vedtok 19.6.2014 å sette ned en arbeidsgruppe ledet av ordfører med tre 
andre politikere, rådmann og ungdomsrepresentant som medlemmer, for å utrede og vurdere 
om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner samt gi en anbefaling om 
hvilke kommuner som eventuelt bør inngå i en ny og større kommune. Tillitsvalgte har også 
vært med i noen faser. Bystyret gav med dette også tilslutning til å delta i arbeidet i 
Lindesnesregionen med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. 
Etter kommunevalget i 2015 ble en ny arbeidsgruppe etablert etter vedtak i bystyret. 
Arbeidsgruppen har avholdt flere møter, hatt løpende kontakt og deltatt på møter i 
styringsgruppen for prosjektet Nye Lindesnes.

Mandal var fra starten sommeren 2014 med i et prosjekt for å se på muligheten for 
sammenslåing av kommunene i Lindesnesregionen. Åseral gav etter relativt kort tid beskjed 
om at de ikke ønsket å være med videre i prosjektet. Prosjekt Nye Lindesnes ble deretter 

3 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
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organisert med en politisk styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmennene. 
Rådmann Hans Stusvik i Marnardal har vært prosjektleder, og daglig leder i 
Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland sekretær for prosjektet. Fram til kommunevalget var 
ordfører i Mandal leder for styringsgruppen mens ordfører i Lindesnes overtok etter valget.

Det er gjennomført 10 møter i styringsgruppen og produsert et omfattende materiale. 
Prosjektet Nye Lindesnes ble i utgangspunktet lagt opp som en prosess etter plan- og 
bygningsloven, med mål om å vedta sluttdokumentet (en utvidet intensjonsavtale) som en 
likelydende kommunedelplan i hver av de gamle kommunene. Det ble utarbeidet et 
planprogram i henhold til plan- og bygningslovens krav, som ble lagt ut til offentlig 
gjennomsyn. Fylkesmannen i Vest-Agder gav en svært positiv uttalelse til planprogrammet i 
høringen, basert på mål og kriterier for kommunereformen. 

Den avtalte framdriftsplanen i Nye Lindesnes var at kommunene skulle fatte vedtak om 
retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Mandal bystyre vedtok det reviderte 
planprogrammet etter høring 18. juni 2015, men også at videre arbeid i prosjektet ikke skulle 
følge plan- og bygningsloven. Lindesnes og etterpå Marnardal avvek fra løp 1 ved sine vedtak 
senere i juni 2015, da retningsvalget ble utsatt til etter kommunevalget og planprogrammet ble 
heller ikke behandlet. Samtidig gjorde Audnedal kommunestyre sitt retningsvalg, som førte til 
at Lyngdal 4 ble prioritert. Nye Lindesnes sto dermed igjen med 3 kommuner. 

Marnardal ønsket også å invitere Songdalen og Søgne kommuner til en utredningsprosess. 
Dette resulterte ikke i mer enn sonderinger, som også Mandal deltok i.

I oktober 2015 vedtok Lindesnes kommunestyre at det skulle gjennomføres to runder med 
folkeavstemning. Først et retningsvalg, deretter en avstemning over valgte alternativ og 0-
alternativet. Den 4. november var det et felles kommunestyremøte for de tre kommunene for å 
behandle forslaget til intensjonsavtale for Nye Lindesnes, som vedtok avtalen enstemmig. 

I starten på desember avholdt Lindesnes folkeavstemning over retningsvalget. Nye Lindesnes 
fikk flest stemmer. Den 10. desember vedtok kommunestyret å fortsette samtalene med Nye 
Lindesnes.  2. februar 2016 vedtok kommunestyret i Marnardal at «Kommunestyret i 
Marnardal mener pr i dag at Nye Lindesnes er det eneste reelle og et godt alternativ for 
innbyggerne i Marnardal under forutsetning av at Lindesnes kommune velger det samme.»

13. og 14. mars var det folkeavstemning i Lindesnes som valgte 0-alternativet foran Nye 
Lindesnes. Den frivillige prosessen endte da med en situasjon hvor Mandal og Marnardal 
ønsker sammenslåing, men dette hindres av Lindesnes kommune.

Rådmannen har til sluttbehandlingen i bystyret i juni 2016 utarbeidet et notat med en 
anbefaling i forhold til arbeidsgruppens opprinnelige mandat fra 2014 basert på arbeidet med 
kommunereformen og vedtatt intensjonsavtale. 19. juni gjorde bystyret følgende vedtak:

«Mandal bystyre ønsker at Mandal kommune slås sammen med kommunene 
Marnardal og Lindesnes. Det dannes en ny kommune med navnet Lindesnes i henhold 
til inngått intensjonsavtale.»

1.6.2 Alternativer som har vært diskutert
Mandal kommune har deltatt i en utredningsprosess og en sondering. 
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  «Nye Lindesnes» med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og 
Åseral. Disse 5 utgjør medlemmene i Lindesnesregionen. Åseral og siden Audnedal 
trakk seg fra dette arbeidet.

 Sondering mot Søgne og Songdalen kommuner, som viste at disse ikke ønsket å utrede 
sammenslåing med Mandal og Marnardal. 

1.6.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har gjennomført to folkemøter. I mai 2015 ble det sendt ut informasjon om Nye 
Lindesnes til alle husstander i kommunen. Det har også vært informert gjennom sosiale 
medier og på kommunens hjemmeside.

I tillegg er det gjennomført egne prosesser for å sikre barn og unges stemme skal bli hørt. 
Dette er prioritert høyt i Mandal kommune. Rådmannen viser i saksframlegget ved 
sluttbehandlingen av reformen til «intensjonsavtalens bestemmelser om at tjenester rettet mot 
barn og unges skal lokaliseres nærmest mulig der folk bor. Videre er det slått fast gjennom 
avtalen at barn og unge skal involveres i Fellesnemdas arbeid og at barn- og unges stemme 
skal blir hørt i den nye kommunen.»

Mandal Barne- og ungdomsråd (BU) har deltatt med to representanter i den politisk/ 
administrative arbeidsgruppen som har jobbet med kommunereformen. De har også deltatt i 
styringsgruppen for Nye Lindesnes og det er blant annet gjennomført en «gründercamp» med 
tematikk rundt kommunereformen. Mandal Barne- og ungdomsråd og Marnardal 
Ungdomsråd møtte sammen med representanter fra elevrådene i Lindesnes til fellessamling i 
april 2016. 

En befolkningsundersøkelse med 600 intervjuer ble gjennomført i november 2015. 
Resultatene viser massiv støtte til Nye Lindesnes. 74 % er for en sammenslåing mellom 
Mandal, Lindesnes og Marnardal, 12% er mot, og 15% vet ikke. 

Prosjektet Nye Lindesnes har også hatt en formell høringsrunde gjennom at utkastet til 
planprogram for en kommunesammenslåing ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i samsvar 
med krav i plan- og bygningsloven.

1.6.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger vedtatt intensjonsavtale for Nye Lindesnes mellom Lindesnes, Mandal og 
Marnardal kommuner.

1.7 1003 Farsund

1.7.1 Prosessene fram til vedtak
Farsund kommune kom relativt tidlig med i reformarbeidet, og har vært aktive og 
konstruktive i de prosessene de har deltatt i. Etter at kommunen som den første trakk seg fra 
Lyngdal 5-arbeidet, har kommunens retningsvalg vært tydelig. Farsund har arbeidet med en 
stor Listerkommune som sitt hovedspor, og har i sluttfasen vært den kanskje tydeligste 
pådriveren for å realisere Lister 3 eller en enda større Lister-kommune. 

I mai 2014 sendte ordførerne i Farsund og Lyngdal likelydende brev med invitasjon til å delta 
i kommunestrukturprosjektet til ordførerne i Listerkommunene, samt Audnedal og Lindesnes. 
Alle unntatt Sirdal takket ja. I september ble det avholdt et felles formannskapsmøte for alle 
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de involverte kommunene. På møtet gav kommunene uttrykk for at de ikke ønsket å lage ett 
storprosjekt der alle deltok. Man anså dette som for omfattende og ikke realiserbart. I stedet 
ble det valgt å etablere to parallelle prosjekter, hvor Farsund, Hægebostad og Lyngdal skulle 
delta i begge. Prosjektene ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Lyngdal 5 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal
Prosjektet Lyngdal 5 ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe. Ordfører Jan 
Kristensen i Lyngdal ledet styringsgruppen og hans rådmann Norman Udland var 
prosjektleder. Den avtalte framdriftsplanen i prosjektet var at kommunene skulle fatte vedtak 
om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1.

Arbeidet med et grunnlagsdokument kalt «Visjoner og mål» for den nye kommunen ble 
presentert på felles kommunestyremøte for de 5 kommunene i mars 2015. Kort tid etter valgte 
kommunestyret i Farsund å trekke seg fra prosjektet. 

Lister 5 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
I Lister 5 – prosjektet ble Ånen Werdal, daværende ordfører i Hægebostad kommune, valgt 
som leder av styringsgruppa, mens daglig leder i regionrådet Svein Vangen ble valgt som 
leder og sekretær for arbeidsgruppa. Det ble jobbet godt i prosjektet, og produsert 
grunnlagsrapport for en ny kommune med navnet Lister. Imidlertid vedtok både Lyngdal og 
Hægebostad våren 2015 retningsvalg som innebar å prioritere arbeidet i Lyngdal 4 – 
prosjektet. Lister 5 ble med dette avsluttet. Det ble derfor ikke utarbeidet intensjonsavtale for 
Lister 5.

Etter valget høsten 2015 kom det i gang et nytt arbeid mellom de tre gjenværende Lister-
kommunene. Kommunestyret i Farsund sluttet seg til dette i septembermøtet 2015. 
Styringsgruppen besto av ordførere, varaordførere, rådmennene og en tillitsvalgt fra hver 
kommune. Arbeidet startet med å utrede et utvidet vertskommunesamarbeid i tre ulike faggrupper. 
Fra januar 2016 fokuserte arbeidet på kommunesammenslåing, og det ble arbeidet fram en 
intensjonsavtale for Lister 3. Kommunene ble enige om en felles tidsplan for innbyggerhøring og 
endelige vedtak. Mens holdningene var positive i de to andre kommunene, viste 
innbyggerhøringene i Kvinesdal stor motstand. 

Farsund kommunestyres vedtak i den endelige behandlingen 22. juni 2016 er: «
«1. Farsund kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Kvinesdal og 
Flekkefjord kommuner. Den nye kommunen skal være operativ fra 1.1.2020. Etableringen 
av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale. 
2. Vedtaket forutsetter at både Kvinesdal og Flekkefjord kommuner fatter tilsvarende 
vedtak som i pkt.1. 
3. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for videre behandling. 
4. Farsund kommune vil jobbe for at alle kommunene i Lister i samarbeid bygger en felles 
kommune.»

1.7.2 Alternativer som har vært diskutert
Farsund kommune har deltatt i to ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet ulike 
antall kommuner på ulike tidspunkt.

 Lister 5/3 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
 Lyngdal 5 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal. 

Audnedal og Lindesnes er med i Lindesnesregionen, mens de andre 5 deltar i det 
interkommunale samarbeidet i Listerregionen.
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1.7.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det er gjennomført 2 folkemøter, og møter med ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne m.fl. Det har vært avholdt egne møter med 10. klassene og elever 
ved de videregående skolene. Informasjon har fortløpende vært publisert på kommunens 
nettsider og sosiale medier er også blitt benyttet til en viss grad. Mange kommuner har i 
tillegg opplevd stor mobilisering og aktiv spredning av informasjon fra klart definerte ja- og 
nei-sider til støtte for sitt syn. Det har man i liten grad sett spor av i Farsund. I mai 2016 ble 
intensjonsavtalen for Lister 3 sendt til alle husstander. 

Opinionsundersøkelse om Lister 3 med 696 telefonintervjuer ble gjennomført i andre halvdel 
av mai 2016. Farsunds innbyggere er positive til kommunesammenslåing. 63 % sier ja til en 
kommunesammenslåing og 25 % sier nei. Av de 404 som sier ja, er 76 % for Lister 3 og 19 % 
imot. Av alle de nesten 700 er 64 % ganske eller svært positive til Lister 3.

Når de 256 som sier nei til kommunesammenslåing blir spurt om hvilket alternativ de 
foretrekker dersom det likevel blir en sammenslåing, sier 51 % at de foretrekker Lister 3, 
mens 33 % velger «annen gruppering».

Farsund kommune gjennomførte folkeavstemming 6. juni 2016 over Lister 3. Valgdeltakelsen 
var på bare 22 %, og det ble et uavgjort resultat hvor 839 personer stemte ja, og 846 nei til 
Lister 3. 

1.7.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger intensjonsavtale for Lister 3 mellom Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal signert 
av ordførerne 27. april 2016. 

1.8 1014 Vennesla

1.8.1 Prosessene fram til vedtak
Vennesla kommune deltok aktivt i reformprosessen i Knutepunkt Sørlandet i den første fasen 
med administrativ utredning. Vennesla var den første kommunen som trakk seg fra den 
etterfølgende politiske prosessen mot en mulig storkommune, da denne skulle starte opp i 
september 2015. Kommunestyret vedtok samtidig å starte en tosidig prosess med Iveland, 
som Iveland hadde tatt initiativ til.

I november 2014 sluttet kommunestyret seg til mandat og opplegg for den felles 
administrative utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette arbeidet 
var organisert under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da 
den endelige rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for 
rapporten. Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men 
konkluderte med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk 
avklaring først.  Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre 
prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyret i Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre kommunene i sitt møte 3. september, og vedtok samtidig å starte 
en tosidig prosess med Iveland, etter et initiativ fra Iveland. For Iveland var det ikke aktuelt å 
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være med i den store prosessen uten Vennesla, og en skriftlig henvendelse fra Iveland fra 
mars 2015 ble nå grunnlaget for å starte en egen prosess. Vennesla oppnevnte i samme møte 
et forhandlingsutvalg med ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen som medlemmer. 
Administrasjonen og tillitsvalgte deltok også i arbeidet.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de to kommunene. Arbeidet bygde på den administrative utredningen i Knutepunktet 
som begge kommunene hadde vært med på. Prosessen hadde mange likhetstrekk med K5-
arbeidet, og ble oppfattet som god av deltakerne. Det var 9 forhandlingsmøter og to felles 
formannskapsmøter før intensjonsavtalen forelå. 

Vennesla har ikke gjennomført noen separat egenvurdering ut fra mål og kriterier for 
reformen, men dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i regionen, og ellers i 
rådmannens saksutredninger. 

Kommunestyret i Vennesla fattet dette avsluttende vedtaket 16. juni 2016:
«1.  Vennesla kommunestyre er positive til sammenslåing av kommunene Vennesla og 
Iveland med virkning fra 01.01.2020. Dette forutsetter at Iveland kommune fatter 
likelydende vedtak.
2.  En sammenslåing må være basert på fremforhandlet intensjonsavtale datert 
04.03.16 og vedlegget til denne som skisserer fellesnemndas oppdrag og mandat.»

Kommunestyret i Iveland forkastet forslaget om sammenslåing, og Vennesla står da igjen med 
null-alternativet. 

1.8.2 Alternativer som har vært diskutert
Vennesla har bare arbeidet konkret med kommunereformen innenfor rammen av Knutepunkt 
Sørlandet (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland). En 
rekke ulike kombinasjoner innenfor disse 7 er drøftet i utredningsrapporten, inkludert en stor 
kommune av alle 7. Sonderinger fra Mandal, Marnardal og Evje og Hornnes mot 
Knutepunktet har ikke resultert i noe konkret.
Bare samarbeidet med Iveland er arbeidet med i en reell politisk prosess. 

1.8.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det har vært ett folkemøte i Vennesla kulturhus der intensjonsavtalen ble presentert. I tillegg 
har kommunen informert om intensjonsavtale på internett og i sosiale medier.
Sammen med Iveland kommune ble det utarbeidet en informasjonsavis som ble distribuert til 
alle kommunens husstander, kommunens arbeidssteder mm.

I april 2016 ble det gjennomført en felles innbyggerundersøkelse for Vennesla og Iveland. 
Undersøkelsen viste for Vennesla (801 intervjuer) sin del at 50 % var for sammenslåing med 
Iveland, mens 33 % var mot og ønsket å stå alene. 5 % ønsket andre alternativer og 12 % 
svarte vet ikke.

Det har også vært en annen innbyggerundersøkelse som dekker Vennesla og er offentliggjort i 
reformperioden. Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle 
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de 7 knutepunktkommunene i januar 20154. I Vennesla var 42 % positiv og 39 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens bare 29 % var for en stor kommune av alle 7 i Knutepunktet, 
og 59 % mot. Vennesla har ikke hatt folkeavstemning. 

1.8.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Vennesla mellom kommunene Iveland og Vennesla ble undertegnet 
av ordførerne 8. mars 2016. 

1.9 1017 Songdalen

1.9.1 Prosessene fram til vedtak
Songdalen kommune har deltatt aktivt i reformprosessen i Knutepunkt Sørlandet fra starten 
av. Selv om den er den nest minste av omegnskommunene i storbyregionen, har Songdalen 
vist en åpen og positiv holdning i arbeidet. Det synes å ha vært en utbredt oppfatning i 
kommunestyret at alenegang på sikt vil være problematisk for Songdalen. Forespørsel fra 
Marnardal og Mandal om samtaler i en tidlig fase har ikke ledet til noe konkret. 

I november 2014 sluttet kommunestyret seg til mandat og opplegg for den felles 
administrative utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette arbeidet 
var organisert under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da 
den endelige rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for 
rapporten. Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men 
konkluderte med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk 
avklaring først.  Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre 
prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem, og startet etter hvert sin egen tosidige prosess. Søgne og 
Songdalen har i tillegg til K5-prosessen arbeidet parallelt med en egen tosidig K2-prosess 
med om lag samme framdrift som K5. Innbyggerinvolveringen har foregått samtidig for 
begge alternativene.

Etter kommunevalget valgte de fem kommunene som ønsket forhandlinger om K5, hvert sitt 
forhandlingsutvalg fra de nye kommunestyrene. Disse besto av ordfører, varaordfører og et 
formannskapsmedlem (oftest leder av opposisjonen). To tillitsvalgte representerte felles de 
ansatte i alle kommunene.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de fem kommunene. Ordførerne dannet et arbeidsutvalg supplert av rådmennene, som 
har forberedt og fulgt opp arbeidet mellom møtene i forhandlingsutvalgene og felles 
formannskapsmøter. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen ble valgt som leder av både 
forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget. Ordfører Astrid Hilde fra Søgne var nestleder med et 
særlig ansvar for prosessen med å utvikle intensjonsavtalen. Arbeidet ble intenst og 
omfattende, med 16 møter i arbeidsutvalget og 8 møter i forhandlingsutvalget, samt to felles 
formannskapsmøter. Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand ble undertegnet av ordførerne 18. 

4 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
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februar 2016. Deretter ble det kjørt en samordnet kampanje med informasjon og 
innbyggerinvolvering fram mot endelig beslutning i juni, jf. beskrivelsen nedenfor.

Ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet har gjennomført separate egenvurderinger ut fra 
mål og kriterier for reformen, da dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i 
regionen, og ellers i rådmennenes saksutredninger. Songdalen har også gjort en egenvurdering 
i brosjyren om K1 som ble sendt innbyggerne, se omtale nedenfor.

Etter nei-flertallet i folkeavstemningen fattet kommunestyret i Songdalen dette avsluttende 
vedtaket 22. juni 2016:

«1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler 
for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har 
til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke 
fører frem står en etter 31.august igjen med K1.
3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda
som kommunestyret kan godkjenne.
4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen. Forhandlings-
utvalget tiltres av en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje 
som i tidligere prosess.
5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes 
løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis.
6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan 
inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.
7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvensene av å bestå 
som egen kommune. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av 
konsekvensene av at flere interkommunale samarbeid må reorganiseres.
8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og 
Songdalen kommune.
9. Avtaleutkastene til K2 og K5 legges til grunn for videre forhandlinger.»

Kommunestyret i Søgne avslo denne invitasjonen, og Songdalen står da igjen med null-
alternativet. 

1.9.2 Alternativer som har vært diskutert
Songdalen har bare arbeidet konkret med kommunereformen innenfor rammen av Knutepunkt 
Sørlandet (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland). En 
rekke ulike kombinasjoner innenfor disse 7 er drøftet i utredningsrapporten, inkludert en stor 
kommune av alle 7. Sonderinger fra Mandal og Marnardal mot knutepunktet har ikke resultert 
i noe konkret.
Songdalen har i tillegg til K5-prosessen utredet K2 sammen med Søgne grundig, og utarbeidet 
intensjonsavtale også her. 

1.9.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har både hatt egne aktiviteter, og har deltatt i det felles informasjons- og 
involveringsarbeidet i K5. Songdalen har holdt 4 folkemøter i løpet av 2015 og 2016, og hatt 
egne aktiviteter for ungdomsskolene og for elever fra videregående skole, samt eget møte med 
næringslivet sammen med Søgne. 
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Ordførerne i K5 gjennomførte i mai 2016 en rundreise med stopp i alle kommunene, og 
opplegget ble avsluttet med et stort felles folkemøte på Finsland i Songdalen i regi av 
Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. Det har også vært avholdt møte med næringslivet om 
reformen. Det var møte mellom ungdomsrådene og ordførerne i K5 i februar 2016 og de 
samme ordførerne har gjennomført besøk på fem videregående skoler i de aktuelle 
kommunene. 

Informasjon er lagt ut på kommunens nettside, og i april 2016 ble det opprettet en egen felles 
nettportal for 5K-kommunene kalt «Nye Kristiansand». Ordførerne har hatt en rekke 
kronikker i aktuelle aviser. NRK1 Debatten (landsdekkende) ble arrangert i Kilden 2. juni 
2016 med deltakelse av representanter for de aktuelle kommunene. Det er utgitt egen 
informasjonsavis i april 2016 for Nye Kristiansand som er spredd til alle husstander. 
Songdalen har i tillegg sammen med Søgne laget en egen nettportal for K2-alternativet, en 
egen avis om K2, og en brosjyre om K1 med egenvurdering av det å stå alene, som også er 
spredd til husstandene.

Det har vært 3 innbyggerundersøkelser som er offentliggjort i reformperioden. 
Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle de 7 
knutepunktkommunene i januar 20155. I Songdalen var 57 % positiv og 32 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens tallene var om lag motsatt ifht. synet på en stor kommune av 
alle 7 i Knutepunktet. I april 2016 lanserte Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet en 
meningsmåling hvor tallene for Songdalen viste 49 % nei til Nye Kristiansand (K5), 36 % sa 
ja og 14 % vet ikke6.

I mai 2016 gjennomførte kommunene en innbyggerundersøkelse for Nye Kristiansand med 
5200 intervjuer og flere spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført parallelt i alle de 5 
kommunene, med noen tilleggsspørsmål for de kommunene som også vurderte andre 
løsninger enn K5.  Undersøkelsen viste for Songdalen (600 intervjuer) sin del at 37 % var for 
sammenslåing i K5, 24 % var for K2 (Søgne og Songdalen), mens 36 % ønsket K1, dvs. å stå 
alene.

Songdalen holdt rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 hvor 34 % stemte for K5 (Nye 
Kristiansand), 9 % stemte for K2 (Søgne og Songdalen) og 57 % stemte for K1, dvs. å stå 
alene. Valgdeltakelsen var på 47 %.

1.9.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Kristiansand mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, også kalt K5, ble undertegnet av ordførerne 18. februar 2016. 
Intensjonsavtale for Nye Søgne mellom kommunene Søgne og Songdalen, også kalt K2, ble 
undertegnet av ordførerne 17. februar 2016. 

5 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
6 Det er 300 respondenter i hver av de fire omegnskommunene
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1.10 1021 Marnardal

1.10.1 Prosessene fram til vedtak
Marnardal kommune har hatt kommunestruktur på dagsorden i flere år før denne 
reformperioden, og har klare formuleringer om dette i sin planstrategi som ble vedtatt 
enstemmig i 2012. Marnardal kom relativt tidlig i gang med arbeidet, og har fra 2014 deltatt i 
to utredningsprosesser og en annen sondering. 

Kommunestyret valgte i oktober 2014 utvidet formannskap til referansegruppe for 
kommunereformen. Det har også vært en arbeidsgruppe ledet av ordfører med varaordfører og 
opposisjonsleder som medlemmer, hvor også rådmann og tillitsvalgt har vært med. 

«Midtre Agder» med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral
Dette var det første utredningsprosjektet som startet opp på Agder, i april 2014. Marnardal sa i 
første omgang nei til å være med, men kom med i prosjektet fra september/oktober 2014. 
Prosjekt «Midtre Agder» ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe, samt at det ble 
avholdt noen møter mellom ordfører og rådmenn. Ordfører Ånen Werdal i Hægebostad ble 
valgt som leder for styringsgruppen og rådmann Kjell Olav Hæåk i Audnedal var 
prosjektleder. Prosjektet utarbeidet flere delutredninger med kommunestyrevedtak på hver 
delutredning for å sikre politisk forankring. Både delutredning 1 og 2 ble vedtatt av alle 
kommunestyrene. Prosjektet stoppet opp da Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen 
i 2015 sa et klart nei til å være med videre i prosjektet. 

Etter at Hægebostad våren 2016 som siste kommune ut sa nei til Lyngdal 3, sendte Audnedal 
kommune i april 2016 en ny invitasjon til både Hægebostad og Marnardal der de ble utfordret 
til å se på sammenslåing av begge eller bare en av dem med Audnedal. Marnardal kommune 
takket nei til dette.  

«Nye Lindesnes» med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Kommunestyret vedtok i oktober 2014 å være med i et prosjekt for å se på muligheten for 
sammenslåing av kommunene i Lindesnesregionen. Åseral gav etter relativt kort tid beskjed 
om at de ikke ønsket å være med videre i prosjektet. Prosjekt Nye Lindesnes ble deretter 
organisert med en politisk styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmennene. 
Rådmann Hans Stusvik i Marnardal har vært prosjektleder, og daglig leder i 
Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland sekretær for prosjektet. Fram til kommunevalget var 
ordfører i Mandal leder for styringsgruppen mens ordfører i Lindesnes overtok etter valget.

Det er gjennomført 10 møter i styringsgruppen og produsert et omfattende materiale. 
Prosjektet Nye Lindesnes ble i utgangspunktet lagt opp som en prosess etter plan- og 
bygningsloven, med mål om å vedta sluttdokumentet (en utvidet intensjonsavtale) som en 
likelydende kommunedelplan i hver av de gamle kommunene. Det ble utarbeidet et 
planprogram i henhold til plan- og bygningslovens krav, som ble lagt ut til offentlig 
gjennomsyn. Fylkesmannen i Vest-Agder gav en svært positiv uttalelse til planprogrammet i 
høringen, basert på mål og kriterier for kommunereformen. 

Den avtalte framdriftsplanen i Nye Lindesnes var at kommunene skulle fatte vedtak om 
retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Lindesnes avvek fra dette ved sitt vedtak 
av 25. juni 2015, da retningsvalget ble utsatt til etter kommunevalget og planprogrammet ble 
heller ikke behandlet. Samtidig gjorde Audnedal kommunestyre sitt retningsvalg, som førte til 
at Lyngdal 4 ble prioritert. Nye Lindesnes sto dermed igjen med 3 kommuner, og bare Mandal 
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bystyre vedtok planprogrammet, men også at videre arbeid i prosjektet ikke skulle følge plan- 
og bygningsloven. Marnardal kommune vedtok i sitt juni-møte 2015 å utsette endelig 
retningsvalg i påvente av nytt inntektssystem mm., samt invitere Songdalen og Søgne 
kommuner til en utredningsprosess. Dette siste initiativet resulterte ikke i mer enn 
sonderinger.

I oktober 2015 vedtok Lindesnes kommunestyre at det skulle gjennomføres to runder med 
folkeavstemning. Først et retningsvalg, deretter en avstemning over valgte alternativ og 0-
alternativet. Den 4. november var det et felles kommunestyremøte for de tre kommunene for å 
behandle forslaget til intensjonsavtale for Nye Lindesnes, som vedtok avtalen enstemmig. 

I starten på desember avholdt Lindesnes folkeavstemning over retningsvalget. Nye Lindesnes 
fikk flest stemmer. Den 10. desember vedtok kommunestyret å fortsette samtalene med Nye 
Lindesnes.  2. februar 2016 vedtok kommunestyret i Marnardal at 

«Kommunestyret i Marnardal mener pr i dag at Nye Lindesnes er det eneste reelle og 
et godt alternativ for innbyggerne i Marnardal under forutsetning av at Lindesnes 
kommune velger det samme.»

13. og 14. mars var det folkeavstemning i Lindesnes som valgte 0-alternativet foran Nye 
Lindesnes. Den frivillige prosessen endte da med en situasjon hvor Mandal og Marnardal 
ønsker sammenslåing, men dette hindres av Lindesnes kommune.

1.10.2 Alternativer som har vært diskutert
Marnardal kommune har deltatt i to ulike utredninger og en sondering. 

 «Midtre Agder», et alternativ med de fire innlandskommunene Audnedal, 
Hægebostad, Marnardal og Åseral som deltakere.

 «Nye Lindesnes» med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og 
Åseral. Disse 5 utgjør medlemmene i Lindesnesregionen. Åseral og siden Audnedal 
trakk seg fra dette arbeidet.

 Sondering mot Søgne og Songdalen kommuner, som viste at disse ikke ønsket å utrede 
sammenslåing med Marnardal. 

1.10.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har gjennomført 3 folkemøter, ett møte på ungdomskolen og ett møte på Mandal 
videregående skole. Det er holdt to fellesmøter for ungdomsrådene i de tre kommunene i Nye 
Lindesnes. I mai 2015 ble det sendt ut informasjon til alle husstander i kommunen om de 
prosjekter kommunestyret hadde drøftet. I juni 2015 ble det gjennomført en 
innbyggerundersøkelse (150 intervjuer). Her ble det spurt om retningsvalg mellom de 
alternativene som var aktuelle på det tidspunktet.  Midtre Agder kom best ut med 47 %, 
Søgne, Songdalen, Mandal, Marnardal fikk 28 % og Nye Lindesnes fikk 15%. Et flertall av de 
spurte mente alle tjenester ville kvalitetsmessig være som i dag eller bedre i en ny kommune.

Fra januar 2016 kom det et innbyggerinitiativ som ønsket folkeavstemning i Marnardal som 
fikk ca. 500 underskrifter.  Dette ble avvist av kommunestyret. I mai 2016 ble det 
gjennomført en ny undersøkelse med 310 respondenter med fokus bare på Nye Lindesnes. 
Resultatene viser at befolkningen er delt, og at det også i Marnardal er betydelig motstand 
mot kommunesammenslåing blant innbyggerne. 57 % er negativ eller svært negativ til 
sammenslåingen, mens 31 % er nøytral, positiv eller svært positiv. Flere av de negative 
ønsker andre sammenslåinger, som det ikke er aktuelt å gjennomføre. 
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Prosjektet Nye Lindesnes har også hatt en formell høringsrunde gjennom at utkastet til 
planprogram for en kommunesammenslåing ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i samsvar 
med krav i plan- og bygningsloven.

1.10.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger ferdig intensjonsavtale for Nye Lindesnes mellom Lindesnes, Mandal og 
Marnardal kommuner.

1.11 1027 Audnedal

1.11.1 Prosessene fram til vedtak
Audnedal kommune har gjennomført et svært omfattende arbeid med kommunereformen både 
politisk og administrativt, og hatt en svært omfattende involvering av sine innbyggere. 
Fylkesmannen oppfatter kommunen som en positiv kraft og pådriver i reformarbeidet langt ut 
over egen kommune. Kommunestyret har i hele perioden hatt som grunnholdning at det å 
fortsette alene ikke er en aktuell løsning for dem. Kommunen har ønsket å få til 
sammenslåinger, og har avklart sine prioriteringer og retningsvalg tidlig, for så å oppleve flere 
ganger at andre kommuners nei gjør det umulig å gjennomføre deres foretrukne alternativer. 

Kommunestyret har valgt en strategisk plangruppe til å lede reformarbeidet, bestående av 
utvidet formannskap. Tre representanter fra strategisk plangruppe har deltatt i 
styringsgruppene i alle prosjektene. Rådmannen har deltatt i både prosjektgrupper og 
styringsgrupper i alle prosjektene, og vært fast sekretær og saksbehandler for strategisk 
plangruppe. Strategisk plangruppe har hatt 34 møter, og kommunestyret har deltatt på 4 
fellesmøter med andre kommuner og hatt flere interne ekstramøter. Audnedal kommune har 
deltatt i tre ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet ulike antall kommuner på 
ulike tidspunkt.

«Midtre Agder» med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral
Dette var det første utredningsprosjektet som startet opp på Agder, i april 2014. Marnardal sa i 
første omgang nei til å være med, men kom med i prosjektet tidlig høsten 2014. Prosjekt 
«Midtre Agder» ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe, samt at det ble avholdt 
noen møter mellom ordfører og rådmenn. Ordfører Ånen Werdal  i Hægebostad ble valgt som 
leder for styringsgruppen og rådmann Kjell Olav Hæåk i Audnedal var prosjektleder. 
Prosjektet utarbeidet flere delutredninger med kommunestyrevedtak på hver delutredning for 
å sikre politisk forankring. Både delutredning 1 og 2 ble vedtatt av alle kommunestyrene. 
Prosjektet stoppet opp da Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen i 2015 sa et klart 
nei til å være med videre i prosjektet. 

Etter at Hægebostad våren 2016, som siste kommune ut, sa nei til Lyngdal 3, sendte Audnedal 
kommune i april 2016 en ny invitasjon til både Hægebostad og Marnardal der de ble utfordret 
til å se på sammenslåing av begge eller bare en av dem med Audnedal. Marnardal kommune 
takket nei, mens det ble gjennomført to møter med Hægebostad kommune om en mulig 
intensjonsavtale. Forhandlingene med Hægebostad ble ikke sluttført, da det underveis viste 
seg at Hægebostad ikke kunne forholde seg til Audnedal sin tidsfrist, pga. pågående 
forhandlinger med Kvinesdal kommune.

«Nye Lindesnes» med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
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Kommunestyret vedtok i september 2014 å være med i et prosjekt for å se på muligheten for 
sammenslåing av kommunene i Lindesnesregionen. Åseral gav etter relativt kort tid beskjed 
om at de ikke ønsket å være med videre i prosjektet. Prosjekt Nye Lindesnes ble deretter 
organisert med en politisk styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmennene. 
Rådmann Hans Stusvik i Marnardal har vært prosjektleder, og daglig leder i 
Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland sekretær for prosjektet. Fram til kommunevalget var 
ordfører i Mandal leder for styringsgruppen mens ordfører i Lindesnes overtok etter valget.

Det er gjennomført 10 møter i styringsgruppen og produsert et omfattende materiale. 
Prosjektet Nye Lindesnes ble i utgangspunktet lagt opp som en prosess etter plan- og 
bygningsloven, med mål om å vedta sluttdokumentet (en utvidet intensjonsavtale) som en 
likelydende kommunedelplan i hver av de gamle kommunene. Det ble utarbeidet et 
planprogram i henhold til plan- og bygningslovens krav, som ble lagt ut til offentlig 
gjennomsyn. Fylkesmannen i Vest-Agder gav en svært positiv uttalelse til planprogrammet i 
høringen, basert på mål og kriterier for kommunereformen. 

Den avtalte framdriftsplanen i Nye Lindenes var at kommunene skulle fatte vedtak om 
retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Audnedal kommunestyre vedtok i mars 
2015 å ikke gå videre i prosjektet. 

Lyngdal 5/4/3/2 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal
Initiativet til Lyngdal 5 kom fra Farsund og Lyngdal i mai 2014, og kommunestyret gav i 
september positiv tilbakemelding på invitasjonen. I samme vedtak ble det gjort klart at 
Audnedal også ville delta i et prosjekt i Lindesnesregionen. Prosjektet ble organisert med 
styringsgruppe og prosjektgruppe. Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal ledet styringsgruppen 
og hans rådmann Norman Udland var prosjektleder.

Arbeidet med et grunnlagsdokument kalt «Visjoner og mål» for den nye kommunen ble 
presentert på felles kommunestyremøte for de 5 kommunene i mars 2015. Kort tid etter trakk 
Farsund seg fra prosjektet. Grunnlagsdokumentet ble fullført for de resterende 4 kommunene 
på felles formannskapsmøte i mai 2015. Den avtalte framdriftsplanen i prosjektet var at 
kommunene skulle fatte vedtak om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Dette 
gjorde alle kommunene med unntak av Lindesnes kommune, som ble observatør i det videre 
arbeidet. Det ble derfor parallelt med utarbeidelse av intensjonsavtale for «Lyngdal 3», også 
utarbeidet intensjonsavtale for «Lyngdal 4».

Ut over høsten samlet kommunene i Lyngdal 4 seg om å heller følge løp 2 i reformen. 10. 
desember vedtok kommunestyret i Lindesnes etter folkeavstemningen om retningsvalget å 
avslutte sin deltakelse i prosjektet «Lyngdal 4».

14. og 15. februar ble det gjennomført folkeavstemming i Audnedal om intensjonsavtalen for 
«Lyngdal 3», med god oppslutning og klart ja-flertall. Lyngdal kommunestyre sa også ja til 
sammenslåing. Hægebostad kommune hadde folkeavstemming i mars, der ble det flertall mot 
sammenslåing, og kommunestyret vedtok deretter å ikke gå videre med prosjektet. 

Selv om alternativet med bare to kommuner tidligere ikke var ansett som aktuelt, ble begge 
kommunene nå enige om å slå seg sammen likevel. Den 26.05.16 behandlet begge 
kommunestyrene i Audnedal og Lyngdal den framforhandlede intensjonsavtalen for Lyngdal 
2, og gjorde vedtak om å søke sammenslåing av de to kommunene. Audnedals vedtak lyder 
slik: 
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«1. Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Lyngdal 
kommune. Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den 
nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.
2. Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken 
igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at 
disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet 
intensjonsavtale.
3. Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, 
anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå 
seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust‐ og 
Vest‐Agder for videre behandling.»

1.11.2 Alternativer som har vært diskutert
Audnedal kommune har deltatt i tre ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet 
ulike antall kommuner på ulike tidspunkt.

 «Midtre Agder», et alternativ med de fire innlandskommunene Audnedal, 
Hægebostad, Marnardal og Åseral som deltakere.

 «Nye Lindesnes» med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og 
Åseral. Disse 5 utgjør medlemmene i Lindesnesregionen. 

 «Lyngdal 5/4/3/2» med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og 
Lyngdal

1.11.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Audnedal kommunestyre har vært opptatt av involvering av og informasjon til kommunens 
innbyggere. Tiltakene har vært folkemøter, besøk av ordfører på ungdomsskole og 
videregående skole, brosjyrer, informasjon på kommunens hjemmeside og kommunens 
facebookside, to spørreundersøkelser og en folkeavstemning. Det har også jevnlig vært gitt 
informasjon til ansatte.

Det har vært gjennomført 6 folkemøter. Alle folkemøtene er filmet og i ettertid lagt ut på 
kommunens hjemmeside. Oppmøtet på møtene har jevnt over vært veldig bra og med stort 
engasjement fra innbyggerne. Brosjyrer med informasjon om intensjonsavtalen for «Lyngdal 
3» ble sendt ut til alle husstander i kommunen i forkant av folkeavstemmingen. 

Spørreundersøkelsen i januar 2015 ble gjennomført av elever ved Byremo ungdomsskole som 
et prosjekt. 200 innbyggere ble spurt. 46 % ønsket en kommunesammenslåing. 40 % svarte 
nei og 14 % vet ikke. Det ble også spurt om hvilke prosjekt som ble foretrukket. 72 % 
foretrakk prosjektet med «Midtre Agder», 11 % «Lyngdal 5» og 10 % «Nye Lindesnes». 

Spørreundersøkelsen i mai 2015 ble gjennomført av TNS Gallup og 400 innbyggere ble spurt. 
47 % foretrakk prosjektet med «Lyngdal 4» og 46 % foretrakk «Midtre Agder». 

Folkeavstemning ble gjennomført 14. og 15. februar 2016. Avstemningen gjaldt ja eller nei til 
kommunesammenslåing basert på intensjonsavtalen for prosjektet «Lyngdal 3». Oppmøtet var 
godt med 65 % valgdeltakelse. 59 % stemte for sammenslåing og 41 % mot.
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1.11.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger ferdige intensjonsavtaler for «Lyngdal 4» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal og Lindesnes, for «Lyngdal 3» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal, og for «Lyngdal 2» med Lyngdal og Audnedal.

1.12 1032 Lyngdal

1.12.1 Prosessene fram til vedtak
Lyngdal kommune tok tidlig initiativ til reformprosjekter, og har i hele perioden uttrykt et 
ønske om å bli del av noe større. Kommunen har arbeidet parallelt langs to spor – en stor 
Listerkommune, eller en blandet kommune med både Lindesnes- og Listerkommuner. 
Kommunestyret har valgt en styringsgruppe til å lede reformarbeidet og delta i begge 
utredningsprosjektene, bestående av ordfører og to andre politikere, rådmannen og en 
tillitsvalgt. 

I mai 2014 sendte ordførerne i Farsund og Lyngdal likelydende brev med invitasjon til å delta 
i kommunestrukturprosjektet til ordførerne i Listerkommunene, samt Audnedal og Lindesnes. 
Alle unntatt Sirdal takket ja. I september ble det avholdt et felles formannskapsmøte for alle 
de involverte kommunene. På møtet gav kommunene uttrykk for at de ikke ønsket å lage ett 
storprosjekt der alle deltok. Man anså dette som for omfattende og ikke realiserbart. I stedet 
ble det valgt å etablere to parallelle prosjekter, hvor Farsund, Hægebostad og Lyngdal skulle 
delta i begge. Prosjektene ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Lister 5 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
I Lister 5 – prosjektet ble Ånen Werdal, daværende ordfører i Hægebostad kommune, valgt 
som leder av styringsgruppa, mens daglig leder i regionrådet Svein Vangen ble valgt som 
leder og sekretær for arbeidsgruppa. Det ble jobbet godt i prosjektet, og produsert 
grunnlagsrapport for en ny kommune med navnet Lister. Imidlertid vedtok Lyngdal 18. juni 
2015 et retningsvalg som innebar å prioritere arbeidet i Lyngdal 4 – prosjektet. Også 
Hægebostad gjorde tilsvarende retningsvalg. Lister 5 ble med dette avsluttet. 

Lyngdal 5/4/3/2 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal
I Lyngdal 5 prosjektet ble ordfører Jan Kristensen i Lyngdal valgt som leder for 
styringsgruppen og rådmann Norman Udland i Lyngdal ble prosjektleder.

Arbeidet med et grunnlagsdokument kalt «Visjoner og mål» for den nye kommunen ble 
presentert på felles kommunestyremøte for de 5 kommunene i mars 2015. Kort tid etter trakk 
Farsund seg fra prosjektet. Grunnlagsdokumentet ble fullført for de resterende 4 kommunene 
på felles formannskapsmøte i mai 2015. Den avtalte framdriftsplanen i prosjektet var at 
kommunene skulle fatte vedtak om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Dette 
gjorde alle kommunene med unntak av Lindesnes kommune, som ble observatør i det videre 
arbeidet. Det ble derfor parallelt med utarbeidelse av intensjonsavtale for «Lyngdal 3», også 
utarbeidet intensjonsavtale for «Lyngdal 4».

Ut over høsten samlet kommunene i Lyngdal 4 seg om å heller følge løp 2 i reformen. 
Folkeavstemningen i Lindesnes valgte «Nye Lindesnes» som retningsvalg og 10. desember 
vedtok kommunestyret i Lindesnes å avslutte sin deltakelse i prosjektet «Lyngdal 4».
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I februar 2016 ble det gjennomført folkeavstemming i Audnedal om intensjonsavtalen for 
«Lyngdal 3», med god oppslutning og klart ja-flertall. 17. mars 2016 vedtok Lyngdal også å 
gå for Lyngdal 3, under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Audnedal og 
Hægebostad.

Hægebostad hadde folkeavstemming senere i mars der det ble flertall mot sammenslåing, og 
kommunestyret vedtok deretter å ikke gå videre med prosjektet. 

Selv om alternativet med bare to kommuner tidligere ikke var ansett som aktuelt, ble begge 
kommunene nå enige om å slå seg sammen likevel. Den 26.05.16 behandlet kommunestyrene 
i Audnedal og Lyngdal den framforhandlede intensjonsavtalen for Lyngdal 2, og gjorde 
vedtak om å søke sammenslåing av de to kommunene. Lyngdals vedtak lyder:

«1. Lyngdal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune samme med Audnedal 
kommune. Den nye kommunen skal være operativ fra 1.1.2020. Dannelsen av den nye 
kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale. 
2. Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken 
igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at 
disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet 
intensjonsavtale. 
3. Under forutsetning av at Audnedal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, 
anser Lyngdal kommunestyre at sak vedrørende hvem Lyngdal kommune skal slå seg 
sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
for videre behandling.»

1.12.2 Alternativer som har vært diskutert
Lyngdal kommune har deltatt i to ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet ulike 
antall kommuner på ulike tidspunkt.

 «Lyngdal 5/4/3/2» med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og 
Lyngdal 

 «Lister 5» med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal

1.12.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det er gjennomført 2 folkemøter, ett om prosjektene Lyngdal 4 og Lister 5, og senere ett om 
Lyngdal 3 med intensjonsavtalen. Lyngdal ungdomsråd har hatt møte om kommunereformen 
med ordfører og rådmann til stede. 

I mai 2015 ble felles informasjonsbrosjyre og flygeblad sendt til alle husstandene i alle 
kommunene i Lyngdal 4 prosjektet. I oktober ble intensjonsavtale for Lyngdal 3 samt 
informasjonsskriv fra ordføreren sendt til alle husstander i Lyngdal. En lokal Facebookside 
kalt «Din nye kommune?» blir opprettet, administrert av ordførerne. 

I oktober-november 2015 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i Lyngdal med 800 
telefonintervjuer til innbyggere over 16 år. 65 % av innbyggerne var positive til at Lyngdal 
slår seg sammen med andre omkringliggende kommuner. Av innbyggere som ønsker 
sammenslåing er 78 % positive til «Lyngdal 4» alternativet, mens 54 % er positive til 
«Lyngdal 3». Det er ikke gjennomført folkeavstemning.
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1.12.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger ferdige intensjonsavtaler for «Lyngdal 4» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal og Lindesnes, for «Lyngdal 3» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal, og for «Lyngdal 2» med Lyngdal og Audnedal.
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2 KOMMUNER SOM HAR VEDTATT AT DE IKKE SKAL SLÅ SEG SAMMEN 
MED ANDRE

2.1 0901 Risør

2.1.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Risør har i hele reformperioden signalisert åpenhet og vilje til delta i 
prosesser. Det har siden august 2014 vært et ad hoc kommunereformutvalg ledet av ordfører 
med tre andre politikere, en kommunalsjef og to tillitsvalgte som medlemmer. Det er sondert 
mot nabokommuner og i tillegg har kommunen deltatt i alle deler av det felles arbeidet i 
regionrådet for Østre Agder. I januar 2016 ble det opprettet et forhandlingsutvalg bestående 
av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, samt en referansegruppe med representanter fra 
alle partier og de tillitsvalgte.

Kommunen har gjennomført en egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen. 
Kommunen har deltatt i den felles utredningen i regi av regionrådet fra september 2015, som 
etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, omfattet 6 kommuner i Østre Agder. Etter at også 
Åmli trakk seg, ledet dette fram til en intensjonsavtale for Arendal og de 4 østligste 
kommunene. Vegårshei vedtok da avtalen forelå i april 2016 å ikke bli med videre. 

Risør kommune har hatt en aktiv rolle som utredningssekretariat for fellesutredningene i 6K 
fra høsten 2015, og som prosessleder for de påfølgende forhandlingene om intensjonsavtaler. 
Sentrale roller i disse prosessene har ordfører Per Kristian Lunden, kommuneplanlegger 
Sigrid Hellerdal Garthe og rådmann Trond Aslaksen hatt. Fylkesmannen har også gitt 
betydelig bistand i disse prosessene.

Den reviderte intensjonsavtalen for 4K-Øst mellom Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal 
kommune var klar sent i april. Etter at innbyggerundersøkelsen viste liten støtte til 4K-Øst, 
har alle de aktuelle kommunene gjort vedtak om å ta undersøkelsen til etterretning og ikke gå 
videre med dette alternativet. Deretter tok Gjerstad kommune et nytt initiativ for å undersøke 
alternativer mellom de 4 østlige kommunene, uten Arendals deltakelse. Da Vegårshei og 
Tvedestrand ikke ønsket dette, gjorde Gjerstad kommunestyre vedtak om å invitere Risør til å 
lage en intensjonsavtale for disse to kommunene. Det ble avholdt ett forhandlingsmøte, men 
arbeidet stoppet opp da Risør kommunestyre 22. juni 2016 gjorde dette avsluttende vedtaket:

«Bystyret respekterer den tydelige innstillingen fra innbyggerundersøkelsen og 
folkeavstemning om 4K-Øst (Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal) og arbeider 
ikke videre med sammenslåingsalternativer som omfatter Arendal.
Ordfører får fullmakt til å utforme svar til Fylkesmann/Departement. Sendes 
bystyrerepresentantene til orientering/uttale i forkant.
Risør bystyre ønsker ikke på nåværende tidspunkt en sammenslåing av Risør og 
Gjerstad kommuner, da det er vanskelig å se at dette langsiktig kan sikre bedre 
tjenester til innbyggerne samt styrke lokaldemokrati og samfunnsutvikling i Risør.»

2.1.2 Alternativer som har vært diskutert
Risør har gjennom reformarbeidet hatt dialog i større eller mindre grad med Kragerø, 
Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal. Det har vært diskusjoner mm. om disse 
alternativene, jf. beskrivelsen ovenfor:

 Gjerstad, Risør og eventuelt Kragerø 
 7K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Grimstad)
 6K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli)
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 5K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 
 4K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad) 
 4K uten Arendal (Østregionen med Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 
 3K (Gjerstad, Risør, Vegårshei) 
 2K (Gjerstad, Risør) 

2.1.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt tre folkemøter i reformperioden, og deltatt på to fellesmøter i 5K-Øst 
for hhv. næringslivet og landbruksnæringen i april 2016. Risør deltok på fellesseminar for 
ungdomsrådene i Østre Agder i mars 2015. Kommunen arrangerte også en konferanse om 
kommunereformen for Østre Agder, med deltakelse fra UIA, NHO og Telemarksforskning.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Risør (600 intervjuer) viser at innbyggerne er splittet. 
Like mange (48 %) er for som mot en kommunesammenslåing. Klart flest (74 %) ønsker 
Gjerstad dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker storkommune på Østre 
Agder.

En andre innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2016 basert på den utarbeidede 
intensjonsavtalen for 4K-Øst. Resultatene i Risør (603 intervjuer) viser at bare 18 % av 
innbyggerne er for 4K-Øst (sammenslåing mellom Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal 
kommune), mens 63 % er mot. 67 % mener temaet kommunesammenslåing er viktig, og 31 % 
mener de har stor kunnskap om temaet kommunesammenslåing.

En informasjonsbrosjyre i regi av 5K-Øst ble distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, 
Vegårshei, Tvedestrand og Arendal i april 2016.  En informasjonsavis i regi av 4K-Øst ble 
distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal i mai.

Risør holdt folkeavstemning 30.05.16. Valgdeltakelsen var på beskjedne 28%.  Bare 12 % 
stemte for 4K-øst, mens 84 % stemte for at Risør skulle forbli egen kommune. 

2.1.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for 5K-Øst, dvs. kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og 
Arendal var ferdig i april 2016. En revidert intensjonsavtale uten Vegårshei kalt 4K-Øst 
foreligger også. 

2.2 0904 Grimstad

2.2.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Grimstad har i hele perioden ment at kommunen er stor nok til å stå alene, 
og hatt begrenset interesse for å gå inn i drøftinger med andre kommuner. Det har siden 
februar 2015 vært en arbeidsgruppe for kommunereformen ledet av ordfører med to andre 
politikere og rådmannen som medlemmer. Det har vært samtaler med nabokommuner i alle 
retninger, og Grimstad har deltatt i den helt innledende fase av det felles arbeidet i regionrådet 
for Østre Agder. 

Kommunen har selv gjennomført en større rapport med bl.a. egenvurdering ut fra mål og 
kriterier for reformen. Kommunestyret konkluderte i juni 2015 med at denne utredningen ikke 
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gav grunnlag for å endre mening om at nullalternativet er best både for Grimstad og regionen, 
og avsluttet sitt reformarbeid. Grimstad ble med dette den andre kommunen etter Froland til å 
trekke seg fra det felles arbeidet i østregionen. Grimstad kommune bekreftet dette vedtaket to 
ganger gjennom 2016.

Grimstad kommune hadde møter med Lillesand og Birkenes og Knutepunkt Sørlandet i 2015 
med utveksling av informasjon i utredningsfasen, men sa i februar 2016 nei til henvendelse 
fra ordføreren i Lillesand om samtaler med Lillesand og Birkenes. Kommunestyret sa 
samtidig nei til den nye invitasjonen fra formannskapet i Arendal om å delta i samtaler om 
framtidig kommunestruktur med kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Froland og Arendal, altså Østre Agder kommunene (8K).  

Grimstad har i sin avsluttende behandling i juni 2016 ikke signalisert noen alternative 
framtidige sammenslåingsalternativer for egen del, men har vedtatt å satse på økt samarbeid 
med nabokommuner. Vedtaket er: 

«Kommunestyret i Grimstad mener kommunen har en størrelse, tjenestekvalitet og et 
vekstpotensial som gjør at den kan ivareta fremtidige oppgaver på en god måte. 
Kommunestyret i Grimstad har likevel gjennom en grundig utredning vurdert ulike 
alternativer til ny kommunestruktur. Etablering av en ny kommune vil kreve svært 
store menneskelige ressurser og oppmerksomhet, mens gevinstene for en stor 
kommune som Grimstad er uklare. 
Etter kommunestyrets vurdering vil en rekke av fordelene som kan begrunne en ny 
kommunestruktur, også kunne oppnås gjennom et tettere samarbeid store kommuner i 
mellom. Dette gjelder særlig i forholdet mellom Grimstad og Arendal. Grimstad 
kommune går derfor ikke videre med kommunesammenslåing nå, men vil i de 
kommende årene satse på økt samarbeid med nabokommunene. 
Etter kommunestyrets vurdering er også regionen i dag tjent med at Grimstad består 
som en sterk og selvstendig kommune. Grimstad kommune avslutter derfor arbeidet 
med kommunereformen.»

2.2.2 Alternativer som har vært diskutert
I egenutredningen «Utredning om kommunestruktur for Grimstad kommune» ble følgende 
alternativer drøftet:

 Vest-kommunen: Birkenes, Lillesand og Grimstad
 Øst-kommunen: Arendal, Grimstad og/eller Froland og/eller Tvedestrand
 Østre Agder (8K): Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Froland, Arendal og 

Grimstad
 Kystkommunen: Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør

Grimstad kommune har utvekslet informasjon i utredningsfasen med Lillesand og Birkenes 
kommuner og sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet vinteren og våren 2015. Grimstad har 
takket nei til henvendelser fra ordfører i Lillesand og fra formannskapet i Arendal om 
samtaler om framtidig kommunestruktur.

2.2.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har ikke avholdt folkemøter eller andre involveringsmøter med f.eks. 
næringslivet. Grimstad deltok på fellesseminar for ungdomsrådene i Østre Agder 24.03.15. 
Det er ikke avholdt folkeavstemning.
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Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Grimstad (800 intervjuer) viser flertall mot 
kommunesammenslåing (63 %). Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med 
Lillesand (44 %) og Arendal (31%) dersom det likevel blir kommunesammenslåing. Kun 16 
% ønsker en storkommune på Østre Agder.

2.2.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler.

2.3 0912 Vegårshei

2.3.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Vegårshei har i hele perioden vært skeptisk til sammenslåing for egen del, 
men har i respekt for utredningsplikten tatt del i arbeidet i regionen da dette kom i gang. Det 
har siden oktober 2014 vært et kommunereformutvalg ledet av ordfører med 4 andre 
politikere og rådmannen som medlemmer. Det er sondert mot nabokommuner og i tillegg har 
kommunen deltatt i det felles arbeidet i regionrådet for Østre Agder. 

Kommunen har selv gjennomført en egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen. 
Vegårshei kommune har deltatt i den felles utredningen i regi av regionrådet fra september 
2015, som etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, omfattet 6 kommuner i Østre Agder. 
Etter at også Åmli trakk seg, ledet dette fram til en intensjonsavtale for Arendal og de 4 
østligste kommunene. Vegårshei vedtok da avtalen forelå i april 2016, å ikke bli med videre. 
De har derfor bare delvis deltatt i den informasjonsvirksomheten mot innbyggerne som ble 
gjennomført basert på intensjonsavtalen. Vegårshei er derfor heller ikke omfattet av den 
innbyggerundersøkelsen som ble foretatt i de 4 andre kommunene.  Etter at denne 
undersøkelsen viste svært liten støtte i befolkningen, tok Gjerstad kommune et nytt initiativ 
for å undersøke alternativer uten Arendals deltakelse. Vegårshei sa nei til denne 
henvendelsen, og vedtok samtidig å avslutte reformarbeidet for egen del.

Vegårshei kommunestyres vedtak fra 19. april 2016 lyder:
«1. Vegårshei kommune vedtar ikke intensjonsavtale som har som mål å slå sammen
Vegårshei med Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.
2. Bakgrunnen for vårt standpunkt er kommunens egen utredning, utredning fra Østre 
Agder og av respekt for innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing sier 
Vegårshei kommunestyre ja til å fokusere på fortsatt utvikling av kommunen til beste 
for både egne innbyggere og regionen.
3. Kommunestyret forutsetter at Regjering og Storting står bak entydige uttalelser om 
at kommuner ikke skal tvinges til sammenslåing, ei heller i form av økonomiske 
virkemidler.
4. Vedtaket oversendes Storting og Regjering.

Vedtaket ble 24. mai 2016 supplert slik:
«Kommunestyret i Vegårshei takker for invitasjonen fra Gjerstad og Risør til å inngå 
samtaler om en intensjonsavtale for 3K, men mener at Vegårshei er best tjent med å 
bestå som egen kommune og avslutter herved arbeidet med 
kommunereformprosessen.»
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2.3.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært sonderinger, utredninger, diskusjoner og forhandlinger om disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 Østre Agder (8K): Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Froland, Tvedestrand, Grimstad 
og Arendal

 6K-Øst: Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal
 5K-Øst: Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Arendal
 Østregionen: Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei
 Tvedestrand og Vegårshei

2.3.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt 1 folkemøte og deltatt på to fellesmøter i 5K-Øst for hhv. 
næringslivet og landbruksnæringen, alle i april 2016. Vegårshei deltok på fellesseminar for 
ungdomsrådene i Østre Agder i mars 2015. Det er ikke avholdt folkeavstemning.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Vegårshei (300 intervjuer) viser et klart flertall mot 
kommunesammenslåing (75 %). Innbyggere ønsker først og fremst sammenslåing med 
Gjerstad (47 %) og Tvedestrand (46 %) dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 13 % 
ønsker storkommune på Østre Agder.

En informasjonsbrosjyre i regi av 5K-Øst ble distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, 
Vegårshei, Tvedestrand og Arendal i april 2016. Den etterfølgende informasjonsavisen for  
4K-Øst ble ikke distribuert i Vegårshei.

2.3.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger intensjonsavtale for 5K-Øst fra april 2016 for de fem kommunene Arendal, 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Vegårshei trakk seg fra arbeidet da 
intensjonsavtalen forelå, og har ikke vedtatt avtalen.

2.4 0914 Tvedestrand

2.4.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand har i hele reformperioden signalisert åpenhet og vilje til delta i 
prosesser. Det har siden november 2014 vært et kommunereformutvalg ledet av ordfører med 
fire andre politikere, rådmannen og en tillitsvalgt som medlemmer. Det er sondert mot 
nabokommuner og i tillegg har kommunen deltatt i alle deler av det felles arbeidet i 
regionrådet for Østre Agder. I februar 2016 ble det opprettet et forhandlingsutvalg bestående 
av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, med en tillitsvalgt som observatør og 
rådmannen som sekretær.

Kommunen har gjennomført en egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen. 
Kommunen har deltatt i den felles utredningen i regi av regionrådet fra september 2015, som 
etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, omfattet 6 kommuner i Østre Agder. Etter at også 
Åmli trakk seg, ledet dette fram til en intensjonsavtale for Arendal og de 4 østligste 
kommunene. Vegårshei vedtok da avtalen forelå i april 2016, å ikke bli med videre. 
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Den reviderte intensjonsavtalen for 4K-Øst mellom Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal 
kommune ble vedtatt av kommunestyret i Tvedestrand 26. april 2016. Etter at 
innbyggerundersøkelsen viste liten støtte til 4K-Øst, har alle de aktuelle kommunene gjort 
vedtak om å ta undersøkelsen til etterretning og ikke gå videre med dette alternativet. Deretter 
tok Gjerstad kommune et nytt initiativ for å undersøke alternativer mellom de 4 østlige 
kommunene, uten Arendals deltakelse. Tvedestrand ønsket ikke å delta i dette. 
Kommunestyrets endelige vedtak 22. juni 2016 er:

«Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K 
Øst; Arendal, Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å fortsette som selvstendig kommune. Begrunnelsen 
for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i 
brukerundersøkelsen og fra folkemøtene, jfr. kommunestyresakene av 9.2.2016 og 
26.4.2016.
Signaler:
Hvis det blir aktuelt å bruke tvang eller at andre forhold tilsier sammenslåing med 
andre kommuner, vil kommunestyret primært signalisere alternativet 8K med alle 
Østre Agder kommunene, subsidiært 4K Vest med Arendal, Grimstad, Froland og 
Tvedestrand.»

2.4.2 Alternativer som har vært diskutert
Tvedestrand har gjennom reformarbeidet hatt dialog med følgende kommuner: Gjerstad, 
Vegårshei, Åmli, Risør og Arendal. Det har vært diskusjoner mm. om disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 8K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Grimstad og 
Froland)

 6K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli)
 5K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 
 4K (Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad) 
 4K uten Arendal (Østregionen (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei) 

2.4.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt fem folkemøter i egen regi våren 2016, og deltatt på to fellesmøter i 
5K-Øst for hhv. næringslivet og landbruksnæringen i april 2016. Tvedestrand har våren 2016 
også hatt møte med barne- og ungdomsrådet og hatt møte med videregående skole, samt 
deltatt på fellesseminar for ungdomsrådene i Østre Agder i mars 2015. Det har også vært 2 
folkemøter høsten 2015 i regi av lokale politiske partier og en lokal velforening. Det er ikke 
holdt folkeavstemning. 

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Tvedestrand (600 intervjuer) viser at innbyggerne er 
splittet. 48 % er for og 45 % er mot en kommunesammenslåing. Innbyggerne ønsker først og 
fremst sammenslåing med Vegårshei (50 %) og Risør (49 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker storkommune på Østre Agder.

En andre innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2016 basert på den utarbeidede 
intensjonsavtalen for 4K-Øst. Resultatene i Tvedestrand (611 intervjuer) viser at 31 % av 
innbyggerne er for 4K Øst (sammenslåing mellom Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Arendal 
kommune), mens 55 % er mot. 70 % mener temaet kommunesammenslåing er viktig, og 38 % 
mener de har stor kunnskap om temaet kommunesammenslåing.
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En informasjonsbrosjyre i regi av 5K-Øst ble distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, 
Vegårshei, Tvedestrand og Arendal i april 2016. En informasjonsavis i regi av 4K-Øst ble 
distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal i mai.

2.4.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for 5K-Øst, dvs. kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og 
Arendal var ferdig i april 2016. En revidert intensjonsavtale uten Vegårshei kalt 4K-Øst 
foreligger også. 

2.5 0919 Froland

2.5.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Froland behandlet kommunereformen første gang i desember 2014, hvor de 
tok reformen innover seg, og la et løp for hele perioden fram til endelig vedtak, med valg 
mellom nullalternativet eller sammenslåing i juni 2016. Formannskapet ble styringsgruppe. 
Setningen «Imidlertid mener kommunestyret at Froland kommune innehar de elementer og 
egenskaper en framtidig kommune skal ha for å ivareta en optimal tjenesteyting på en effektiv 
måte» inngår i vedtaket, og kan tolkes som et signal om hvor kommunestyret sto i saken.

Kommunen har selv gjennomført og rapportert en egenvurdering ut fra mål og kriterier for 
reformen. Kommunestyret vedtok i sitt møte 18. juni 2015 å fortsette sine sonderinger med 
Åmli, og ikke å ta opp andre samtaler før utfallet med Åmli er avklart. Man avviste 
invitasjonen fra Arendal bystyre bl.a. med henvisning til forventet vedtak i Grimstad om å si 
nei i deres møte 22. juni, og at 8K da i praksis vil være uaktuelt uansett. Froland ble med dette 
den første kommunen til å trekke seg fra samarbeidet under Østre Agder regionråd. 

Formannskapet i Froland vedtok i september 2015 et arbeidsutvalg til å utrede en felles 
kommune med Åmli. Men da saken kom opp i kommunestyret 18. februar 2016, med forslag 
om mandat til å inngå intensjonsavtale mm., så falt saken med 11 mot 8 stemmer. 

Kommunestyrets sluttvedtak 16. juni 2016 lyder slik: 
«Froland kommunestyre har etter en helhetlig og grundig prosess kommet til det 
resultat at Froland og dens innbyggere er mest tjent med å videreføre kommunen som 
en udelelig og selvstendig kommune.»

2.5.2 Alternativer som har vært diskutert
Froland og Åmli er det eneste alternativet som det er arbeidet konkret med. Froland var den 
første kommunen til å trekke seg fra det felles arbeidet under Østre Agder regionråd.

2.5.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt to folkemøter i 2015, og kommunereformen var tema på to møter 
med næringslivet ifbm. strategisk næringsplan. Ungdomsinvolvering har skjedd gjennom 
utsending av informasjon om reformen til skolen for diskusjon i klassene, samt en 
undersøkelse og informasjon til alle registrerte lag og foreninger for barn og unge i Froland. 
Kommunen har brukt sin hjemmeside og opprettet en egen side på Facebook. Det er ikke 
holdt folkeavstemning. 
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Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Froland (600 intervjuer) viser flertall mot 
kommunesammenslåing (86 %). Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med Åmli 
(46 %) dersom det likevel blir kommunesammenslåing. Kun 8 % ønsker en storkommune på 
Østre Agder.

2.5.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger et utkast til intensjonsavtale mellom Åmli og Froland, men denne er ikke 
sluttført eller vedtatt av noen av de to kommunene.

2.6 0926 Lillesand

2.6.1 Prosessene fram til vedtak
Lillesand kommune har arbeidet svært aktivt med kommunereformen, både i egen regi og 
gjennom deltakelse i prosessen i Knutepunkt Sørlandet. Kommunen må kunne sies å ha vært 
en pådriver for reform. Lillesand vedtok tidlig i prosessen også å ha en sondering østover mot 
Grimstad kommune, men etter fornyet dialog avslo Grimstad denne invitasjonen endelig i 
februar 2016.

Bystyret i Lillesand startet arbeidet i juni 2014, og oppnevnte da et arbeidsutvalg for reformen 
bestående av ordfører og to andre politikere. Utvalget ble senere utvidet med to politikere, og 
det ble oppnevnt nytt utvalg etter kommunevalget. Administrasjonen deltok med rådmannen 
og sekretærfunksjon. I desember 2014 sluttet bystyret seg til mandat og opplegg for den felles 
administrative utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet.  Dette arbeidet 
var organisert under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da 
den endelige rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for 
rapporten. Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men 
konkluderte med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk 
avklaring først.  Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre 
prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem, og startet etter hvert sin egen tosidige prosess.

Etter kommunevalget valgte de fem kommunene hvert sitt forhandlingsutvalg fra de nye 
kommunestyrene. Disse besto av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem (oftest 
leder av opposisjonen). To tillitsvalgte representerte felles de ansatte i alle kommunene.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de fem kommunene. Ordførerne dannet et arbeidsutvalg supplert av rådmennene, som 
har forberedt og fulgt opp arbeidet mellom møtene i forhandlingsutvalgene og felles 
formannskapsmøter. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen ble valgt som leder både 
forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget. Ordfører Astrid Hilde fra Søgne var nestleder med et 
særlig ansvar for prosessen med å utvikle intensjonsavtalen. Arbeidet ble intenst og 
omfattende, med 16 møter i arbeidsutvalget og 8 møter i forhandlingsutvalget, samt to felles 
formannskapsmøter. Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand ble undertegnet av ordførerne 18. 
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februar 2016. Deretter ble det kjørt en samordnet kampanje med informasjon og 
innbyggerinvolvering fram mot endelig beslutning i juni, jf. beskrivelsen nedenfor.

Ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet har gjennomført separate egenvurderinger ut fra 
mål og kriterier for reformen, da dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i 
regionen, og ellers i rådmennenes saksutredninger. 

Etter nei-flertallet i folkeavstemningen fattet bystyret i Lillesand dette avsluttende vedtaket 
22. juni 2016:

«Bystyret i Lillesand ønsker ikke å gå videre med nye prosesser om 
kommunesammenslåing på nåværende tidspunkt.»

Bystyret i Lillesand avslo med dette også invitasjonen fra Birkenes om tosidige samtaler etter 
at K5 hadde falt.

2.6.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og sonderinger i kommunens arbeid rundt disse alternativene, jf. 
beskrivelsen ovenfor:

 Grimstad, Birkenes og Lillesand
 Birkenes og Lillesand

Konkrete reformdrøftinger er bare utført sammen med de 6 andre i Knutepunkt Sørlandet 
(Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland), som etter hvert 
ble redusert til K5 da Vennesla og Iveland trakk seg ut.

2.6.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har både hatt egne aktiviteter, og har deltatt i det felles informasjons- og 
involveringsarbeidet i K5. Det har vært 4 folkemøter i Lillesand. Det har også vært felles 
debattmøte på ungdomsskolen for alle tiendeklassingene i kommunen, samt to 
informasjonsmøter og ett debattmøte for ansatte.

Ordførerne i K5 gjennomførte i mai 2016 en rundreise med stopp i alle kommunene, og 
opplegget ble avsluttet med et stort felles folkemøte på Finsland i Songdalen i regi av 
Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. Det har også vært avholdt møte med næringslivet om 
reformen. Det var møte mellom ungdomsrådene og ordførerne i 5K den 12.02.16 og de 
samme ordførerne har gjennomført besøk på fem videregående skoler i de aktuelle 
kommunene. 

Informasjon om reformen ble lagt ut på kommunens nettside, og på facebooksiden 
"Kommunereformen - Lillesand". I april 2016 ble det opprettet en egen felles nettportal for 
5K-kommunene kalt «Nye Kristiansand». Ordførerne har hatt en rekke kronikker i aktuelle 
aviser. NRK1 Debatten (landsdekkende) ble arrangert i Kilden 2. juni 2016 med deltakelse av 
representanter for de aktuelle kommunene. Det er utgitt egen informasjonsavis i april 2016 for 
Nye Kristiansand som ble spredd til alle husstander.

Det har vært 3 innbyggerundersøkelser som er offentliggjort i reformperioden. 
Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle de 7 
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knutepunktkommunene i januar 20157. I Lillesand var 67 % positiv og 21 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens 34 % var positiv og 52 % negativ til en stor kommune av alle 
7 i Knutepunktet. I april 2016 lanserte Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet en 
meningsmåling hvor tallene for Lillesand viste 47 % nei til Nye Kristiansand (K5), 41 % sa ja 
og 12 % vet ikke8.

I mai 2016 gjennomførte kommunene en innbyggerundersøkelse for Nye Kristiansand med 
5.200 intervjuer og flere spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført parallelt i alle de 5 
kommunene, med noen tilleggsspørsmål for de kommunene som også vurderte andre 
løsninger enn K5.  Undersøkelsen viste dødt løp i Lillesand (1.200 intervjuer). 44 % var for 
sammenslåing i K5 og 44 % var mot, mens 12 % svarte vet ikke. 

Lillesand holdt rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 hvor 33 % sa ja til Nye Kristiansand 
og 66 % sa nei. Valgdeltakelsen var på 53 %.

2.6.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Kristiansand mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, også kalt K5, ble undertegnet av ordførerne 18. februar 2016. 

2.7 0929 Åmli

2.7.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Åmli har i hele perioden primært ønsket å stå alene. De har likevel i 
augustmøtet i 2014 gjort retningsvalg om å bruke Nidelva som referanse for kommuner det 
kan være aktuelt å sondere mot, i tilfelle kommunen blir tvunget til sammenslåing.  Det har 
siden desember 2014 vært et kommunereformutvalg ledet av ordfører med 3 andre politikere 
og rådmannen som medlemmer. Det er sondert mot nabokommuner og i tillegg har Åmli 
deltatt i innledende fase av et felles arbeid i regionrådet for Østre Agder. Kommunestyret satte 
i januar 2015 som vilkår for å delta i dette, at det skulle være helt uforpliktende for Åmli 
kommune.

Kommunen har selv gjennomført en egenvurdering ut fra mål og kriterier for reformen. 
Kommunestyret konkluderte i april 2015 med at denne utredningen ikke gir grunnlag for å 
endre mening om at nullalternativet er best. 

Åmli kommune har deltatt i den felles utredningen i regi av regionrådet fra september 2015, 
som etter at Froland og Grimstad trakk seg ut, omfattet 6 kommuner i Østre Agder. Åmli 
vedtok i februar 2016 å avslå tilbudet fra Arendal kommune om å videreføre dette arbeidet 
med en intensjonsavtale. Parallelt med arbeidet i 6K var det tosidige samtaler mellom Froland 
og Åmli som kommunen så mer positivt på, men også dette arbeidet stoppet opp i februar 
2016 etter at Froland sa nei til videre utredning.

Kommunestyrets avsluttende vedtak i kommunereformen ble derfor fattet allerede 25. februar 
2016 og lyder:

«Åmli kommune skal bestå som egen kommune.»

7 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
8 Det er 300 respondenter i hver av de fire omegnskommunene.
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2.7.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og sonderinger om disse alternativene:

 Åmli og Nissedal
 Åmli og Froland
 Åmli og Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal (6K). Froland og 

Nissedal deltok også i innledende del av prosessen.

Åmli kom aldri så langt som å gå i reelle forhandlinger i noen av alternativene.

2.7.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har ikke avholdt folkemøter eller andre involveringsmøter med f.eks. 
næringslivet. Åmli deltok på fellesseminar for ungdomsrådene i Østre Agder 24.03.15. Det er 
ikke avholdt folkeavstemning.

Innbyggerundersøkelse ble gjennomført høsten 2015 i regi av Østre Agder regionråd felles for 
alle de 8 kommunene. Resultatene i Åmli (272 intervjuer) viser flertall mot 
kommunesammenslåing (68 %). Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med 
Froland (43 %) dersom det likevel blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker en 
storkommune på Østre Agder.

2.7.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger et utkast til intensjonsavtale mellom Åmli og Froland, men denne er ikke 
sluttført eller vedtatt av noen av de to kommunene.

2.8 0935 Iveland

2.8.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret i Iveland synes i hele perioden å ha vært delt i synet på om alenegang er et 
godt alternativ for Iveland på sikt. Iveland kommune deltok aktivt i reformprosessen i 
Knutepunkt Sørlandet i den første fasen med administrativ utredning. Etter at Vennesla valgte 
å ikke ta del i den politiske prosessen mellom de 7 kommunene da denne skulle starte opp i 
september 2015, var det heller ikke aktuelt for Iveland å være med videre. 

I november 2014 sluttet kommunestyret seg til mandat og opplegg for den felles 
administrative utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette arbeidet 
var organisert under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da 
den endelige rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for 
rapporten. Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men 
konkluderte med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk 
avklaring først.  Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre 
prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyret i Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem i sitt møte 3. september, og vedtok samtidig å starte en 
tosidig prosess med Iveland. For Iveland var det ikke aktuelt å være med i den store prosessen 
uten Vennesla, og en skriftlig henvendelse fra Iveland til Vennesla fra mars 2015 ble nå 
grunnlaget for å starte en egen prosess. Iveland oppnevnte i oktober 2015 et 
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forhandlingsutvalg med ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen som medlemmer. 
Administrasjonen og tillitsvalgte deltok også i arbeidet.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de to kommunene. Arbeidet bygde på den administrative utredningen i Knutepunktet 
som begge kommunene hadde vært med på. Prosessen hadde mange likhetstrekk med K5-
arbeidet, og ble oppfattet som god av deltakerne. Det var 9 forhandlingsmøter og to felles 
formannskapsmøter før intensjonsavtalen forelå. 

Iveland har også gjennomført og rapportert en egenvurdering ut fra mål og kriterier for 
reformen. 

Kommunestyret i Iveland fattet dette avsluttende vedtaket 22. juni 2016:
«På bakgrunn av opinionsmålingen og folkeavstemming i kommunen vil Iveland 
kommune ikke gå videre i drøfting om sammenslåing med Vennesla kommune.»

2.8.2 Alternativer som har vært diskutert
Iveland har deltatt i arbeidet med kommunereformen innenfor rammen av Knutepunkt 
Sørlandet (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland). En 
rekke ulike kombinasjoner innenfor disse 7 er drøftet i utredningsrapporten, inkludert en stor 
kommune av alle 7. I tillegg har alternativer mellom Iveland og Evje og Hornnes, ev. 
Bygland, og også Åseral, vært framme i debatten. Iveland har fått flere signaler og 
invitasjoner fra Evje og Hornnes. En konkret henvendelse om å delta i prosjektet «Indre 
Agder» vedtok kommunestyret å takke endelig nei til 4. februar 2016. Bare samarbeidet med 
Vennesla er arbeidet med i en reell politisk prosess. 

2.8.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det har vært tre folkemøter i Iveland i kommunens regi. I tillegg har kommunen informert om 
intensjonsavtalen på internett og i sosiale medier. Det er utgitt to informasjonsaviser/ 
brosjyrer. Den ene var felles med Vennesla knyttet til intensjonsavtalen, den andre var en 
ekstrautgave av «Bygdebrevet» som hadde fokus på null-alternativet.

I april 2016 ble det gjennomført en felles innbyggerundersøkelse for Vennesla og Iveland. 
Undersøkelsen viste for Iveland (150 intervjuer) sin del at 21 % var for sammenslåing med 
Iveland, mens 67 % var mot og ønsket å stå alene. 1 % ønsket andre alternativer og 11 % 
svarte vet ikke.

Det har også vært en annen innbyggerundersøkelse som dekker Iveland og er offentliggjort i 
reformperioden. Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle 
de 7 knutepunktkommunene i januar 20159. I Iveland var 42 % positiv og 49 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens bare 20 % var for en stor kommune av alle 7 i Knutepunktet, 
og 66 % mot. 

Iveland kommune gjennomførte folkeavstemming 6. juni 2016. 77 % stemte nei til sammen- 
slåing med Vennesla og bare 21 % stemte ja. Valgdeltakelsen var på 62 %.

9 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
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2.8.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Vennesla mellom kommunene Iveland og Vennesla ble undertegnet 
av ordførerne 8. mars 2016. 

2.9 0938 Bygland

2.9.1 Prosessene fram til vedtak
Bygland kommune har i likhet med Bykle og Valle deltatt i utredningen i regi av Setesdal 
regionråd og i Langfjella-utredningen med Sirdal, Bygland, Valle, Bykle og Vinje i Telemark. 
I tillegg har kommunen gjennomført et større arbeid i prosjektet Indre Agder, hvor man kom 
lenger i den politiske prosessen mot en mulig sammenslåing. 

Kommunestyret har i hele perioden primært ønsket å stå alene. Bygland har likevel tatt del i 
reformarbeidet. Formannskapet har fungert som styringsgruppe. Kommunestyret drøftet 
reformen i møte i august 2014 og vedtok da at de ville «.. utgreie eit 0-alternativ som det 
primære, men vil og utgreie Setesdalsalternativet Bygland, Bykle og Valle». 

Kommunen har deltatt i prosjektet i Setesdal regionråd hvor styret i regionrådet har vært 
politisk styringsgruppe og rådmennene administrativ styringsgruppe, mens arbeidet er utført 
av konsulenter. Bygland har videre vært med på utredningen av fjellkommunen med Sirdal, 
Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner. Også dette ble et konsulentarbeid kalt en 
mulighetsstudie for «Langfjella kommune».

Bygland har også samarbeidet med Bykle og Valle kommuner om en egenvurdering. Dette 
resulterte i rapporten «Fordelar og ulemper ved ei vidareføring av Bygland, Bykle og Valle 
kommunar (0-alternativet)», som er utarbeidet av de tre kommunene i samarbeid.

Åseral kommunestyre vedtok i september 2014 å ta kontakt med Bygland og Evje og Hornnes 
kommuner om et eventuelt fremtidig samarbeid. Disse svarte positivt, og i januar 2015 ble 
prosjektet «Indre Agder» med de tre kommunene igangsatt. Det ble etablert en styringsgruppe 
bestående av de tre formannskapene, og prosjektgruppe bestående av rådmennene, med 
sekretær fra Evje- og Hornnes. Det ble utarbeidet omfattende og konkrete rapporter, med om 
lag samme struktur som i Midtre Agder – prosjektet. Styringsgruppa hadde 4 møter, og 
prosjektgruppa 7 møter. I tillegg ble det gjennomført et felles kommunestyremøte for de tre 
kommunene. Prosjektet stoppet opp etter at Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen 
i 2015 sa et klart nei til å være med videre i prosjektet. Et flertall i kommunestyret, inkludert 
ordføreren, hadde også i vedtak 3. september tilrådd folk å stemme nei.

Bygland kommunestyre gjorde sitt avsluttende vedtak 22. juni 2016, med denne ordlyden:
«Bygland kommune vert vidareført som eigen kommune. 
Det vert igongsett arbeid med å analysere kommuneadministrasjonen for å finne ut om 
det er fornuftig å etablere ytterlegare samarbeidsordningar.»

2.9.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og utredninger om disse alternativene:

 Vinje, Sirdal, Bygland, Bykle og Valle som en kommune (Langfjella)
 Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle som en kommune (Setesdal)
 «Indre Agder» med Åseral, Bygland og Evje og Hornnes.
 Andre kombinasjoner av 2 eller 3 kommuner i øvre Setesdal
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2.9.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt ett folkemøte i 2015, men få andre aktiviteter. Det er ikke avholdt 
folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse.

2.9.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler, men rapporten fra prosjektet Indre Agder 
sammen med Åseral og Evje og Hornnes er relativt konkret i sin beskrivelse av en mulig ny 
kommune.

2.10 0940 Valle

2.10.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret har i hele perioden primært ønsket å stå alene. Valle har likevel tatt del i 
reformarbeidet. Formannskapet har fungert som styringsgruppe. Kommunestyret drøftet 
reformen i møte i august 2014 og vedtok da at de ville «.. utgreie eit 0-alternativ som det 
primære, men vil og utgreie Setesdalsalternativet Bygland, Bykle og Valle». 

Kommunen har deltatt i prosjektet i Setesdal regionråd hvor styret i regionrådet har vært 
politisk styringsgruppe og rådmennene administrativ styringsgruppe, mens arbeidet er utført 
av konsulenter. Valle har videre vært med på utredningen av fjellkommunen med Sirdal, 
Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner. Også dette ble et konsulentarbeid kalt en 
mulighetsstudie for «Langfjella kommune».

Valle har også samarbeidet med Bykle og Bygland kommuner om en egenvurdering. Dette 
resulterte i rapporten «Fordelar og ulemper ved ei vidareføring av Bygland, Bykle og Valle 
kommunar (0-alternativet)», som er utarbeidet av de tre kommunene i samarbeid.

Valle kommunestyre gjorde sitt avsluttende vedtak 18. mai 2016, med denne ordlyden:
«1. Valle kommune vert ført vidare med noverande grenser. 
2. Det setjast i gong arbeid med å analysere kommuneadministrasjonen for å finne ut 
om det kan være fornuftig å etablere ytterligare samarbeidsordningar. 
3. Dersom det vert kommunesamanslåing ønskjer me ein kommune i Setesdal saman 
med Bykle og Bygland. I ein slik kommune er det viktig å byggje vidare på dei 
respektive fortrinn som dei eksisterande kommunane har innafor skule, oppvekst, 
næringsutvikling, kultur, arealplan, pleie og omsorg og øvrige tenesteområde.»

2.10.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og utredninger om disse alternativene:

 Vinje, Sirdal, Bygland, Bykle og Valle som en kommune (Langfjella)
 Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle som en kommune (Setesdal)
 Andre kombinasjoner av 2 eller 3 kommuner i øvre Setesdal

2.10.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt ett folkemøte i 2015, men få andre aktiviteter. Det er ikke avholdt 
folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse.

2.10.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler.
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2.11 0941 Bykle

2.11.1 Prosessene fram til vedtak
Kommunestyret har i hele perioden primært ønsket å stå alene. Bykle har likevel tatt del i 
reformarbeidet. Formannskapet har fungert som styringsgruppe. I desember 2014 gav 
kommunestyret Setesdal regionråd mandat til et utredningsarbeid om kommunestrukturen i 
Setesdal. I dette Setesdalsprosjektet har styret i regionrådet vært politisk styringsgruppe og 
rådmennene administrativ styringsgruppe, mens arbeidet er utført av konsulenter.

I samme desember-møte 2014 sluttet kommunestyret seg til utredningen av fjellkommunen 
med Sirdal, Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner. Også dette ble et konsulentarbeid kalt 
en mulighetsstudie for «Langfjella kommune».

I juni 2015 drøftet kommunestyret reformen på nytt, og vedtok å starte utredninger av null-
alternativet, og av tettere samarbeid med Valle og Bygland kommuner. Dette resulterte i 
rapporten «Fordelar og ulemper ved ei vidareføring av Bygland, Bykle og Valle kommunar 
(0-alternativet)», som er utarbeidet av de tre kommunene i samarbeid.

Bykle kommunestyre gjorde sitt avsluttende vedtak 26. mai 2016, med denne ordlyden:
«1. Bykle kommune med noverande grenser vidareførast. 
2. Det vert sett i gong eit arbeid med å analysere kommuneadministrasjonen for å 
finne ut om det kan vere fornuftig å etablere nye samarbeidsordningar med andre 
kommunar.»

2.11.2 Alternativer som har vært diskutert
Det har vært diskusjoner og utredninger om disse alternativene:

 Vinje, Sirdal, Bygland, Bykle og Valle som en kommune (Langfjella)
 Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle som en kommune (Setesdal)
 Andre kombinasjoner av 2 eller 3 kommuner i øvre Setesdal

2.11.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har avholdt ett folkemøte i 2015, men få andre aktiviteter. Det er ikke avholdt 
folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse.

2.11.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler.

2.12 1004 Flekkefjord

2.12.1 Prosessene fram til vedtak
Flekkefjord kommune kom relativt tidlig med i reformarbeidet, og har vært aktive og 
konstruktive i de prosessene de har deltatt i. Kommunen har arbeidet med en stor 
Listerkommune som sitt hovedspor, men har også vært i dialog med sine to naboer i 
Rogaland.

Formannskapet har vært politisk styringsgruppe for arbeidet i egen kommune, mens det har 
vært et arbeidsutvalg på fem personer, hvorav tre politikere. Til politisk styringsgruppe for 
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utredningsprosessen i Lister 5, har tre politikere fra formannskapet vært oppnevnt, mens det i 
forbindelse med Lister 3-prosessen og prosessen med Lund kommune har vært et 
forhandlingsutvalg med fire politikere.

I mai 2014 sendte ordførerne i Farsund og Lyngdal likelydende brev med invitasjon til å delta 
i kommunestrukturprosjektet til ordførerne i Listerkommunene, samt Audnedal og Lindesnes. 
Alle unntatt Sirdal takket ja. I september ble det avholdt et felles formannskapsmøte for alle 
de involverte kommunene. På møtet gav kommunene uttrykk for at de ikke ønsket å lage ett 
storprosjekt der alle deltok. Man anså dette som for omfattende og ikke realiserbart. I stedet 
ble det valgt å etablere to parallelle prosjekter, hvor Farsund, Hægebostad og Lyngdal skulle 
delta i begge. Prosjektene ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Lister 5 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
I Lister 5 – prosjektet ble Ånen Werdal, daværende ordfører i Hægebostad kommune, valgt 
som leder av styringsgruppa, mens daglig leder i regionrådet Svein Vangen ble valgt som 
leder og sekretær for arbeidsgruppa. Det ble jobbet godt i prosjektet, og produsert 
grunnlagsrapport for en ny kommune med navnet Lister. Imidlertid vedtok både Lyngdal og 
Hægebostad våren 2015 retningsvalg som innebar å prioritere arbeidet i Lyngdal 4 – 
prosjektet. Lister 5 ble med dette avsluttet. Det ble derfor ikke utarbeidet intensjonsavtale for 
Lister 5.

Etter valget høsten 2015 kom det i gang et nytt arbeid mellom de tre gjenværende Lister-
kommunene. Styringsgruppen besto av ordførere, varaordførere, rådmennene og en tillitsvalgt 
fra hver kommune. Arbeidet startet med å utrede et utvidet vertskommunesamarbeid i tre 
ulike faggrupper. Fra januar 2016 fokuserte arbeidet på kommunesammenslåing, og det ble 
arbeidet fram en intensjonsavtale for Lister 3. Kommunene ble enige om en felles tidsplan for 
innbyggerhøring og endelige vedtak. Mens holdningene var positive i de to andre 
kommunene, viste innbyggerhøringene i Kvinesdal stor motstand. 

Flekkefjord bystyres vedtak i den endelige behandlingen 22. juni 2016 var: 
«Bystyret vurderer at grunnlaget for en sammenslåing mellom Flekkefjord og en eller 
flere andre kommuner ikke er til stede. Det arbeides videre med et strategisk og 
eventuelt mer forpliktende regionalt samarbeid.

Sonderinger mot Lund og Sokndal
Flekkefjord søkte allerede i juni 2014 Fylkesmannen om midler til å utrede kommunereform 
sammen med de to naboene i vest. Fra Sokndal sin side ble det tidlig klart at de var vendt mot 
vest i denne saken. Men de var åpen for en dialog om eventuell grensejustering i den delte 
bygda Åna-Sira. Saken ble utsatt til høsten 2016. Store deler av Lund kommune inkludert 
kommunesenteret Moi, har historisk hatt Flekkefjord som sin by. I sluttfasen av 
reformarbeidet våren 2016 gjennomførte disse to kommunene forhandlinger, som ledet fram 
til et «prospekt» for etablering av ny kommune med utgangspunkt i Lund og Flekkefjord. 
Dokumentet er svært likt en intensjonsavtale. Kommunestyret i Lund vedtok imidlertid i sitt 
sluttvedtak 16. juni 2016, med grunnlag i folkeavstemning og innbyggerundersøkelse, å 
fortsette som egen kommune. Det går fram av rådmannens saksframlegg at dersom dette ikke 
blir mulig, trekker folkemeningen i Lund da klart i retning av Flekkefjord som alternativ.

2.12.2 Alternativer som har vært diskutert
Flekkefjord kommune har deltatt i ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet ulike 
antall kommuner på ulike tidspunkt. Hovedsporet har vært Lister 5/3 med kommunene 
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Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal. I tillegg har kommunen helt fra 
starten hatt sonderinger mot naboene Lund og Sokndal i Rogaland. I sluttfasen ble det reelle 
forhandlinger om sammenslåing med Lund, mens diskusjonene med Sokndal primært har 
handlet om en grensejustering knyttet til Åna-Sira i en tidlig fase.

2.12.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det er gjennomført 2 folkemøter, ett i tilknytning til Lister 3 og ett i tilknytning til Lund. Det 
har vært avholdt egne informasjonsmøter på Flekkefjord ungdomsskole og Lister 
videregående skole, avd. Flekkefjord. Intensjonsavtalen for Lister 3 og prospektet for en ny 
kommune i samarbeid med Lund ble trykket opp som egne trykksaker, og ble distribuert til 
alle husstandene i kommunen. Også lokalavisen har fulgt prosessen med egne oppslag, 
spørrerunder mv. Både ordfører og rådmann har vært invitert til ulike organisasjoner for å 
orientere om de igangsatte prosessene og utredningene.

Opinionsundersøkelse om Lister 3 med 700 telefonintervjuer, ble gjennomført i andre halvdel 
av mai 2016. Flekkefjords innbyggere er positive til kommunesammenslåing. 60 % sier ja til 
en kommunesammenslåing og 28 % sier nei. Av de 423 som sier ja, er 63 % for Lister 3 og 30 
% imot. Tilsvarende tall for sammenslåing med Lund av disse 423 er 57 % for og 36 % mot. 
Av alle de 700 er 51 % ganske eller svært positive til Lister 3, mens 45 % er ganske eller 
svært negativ. Forskjellen mellom disse siste tallene er ikke statistisk signifikant. For Lund er 
tallene 53 % for og 45 % mot, og her er det signifikant forskjell.

Når de 277 som sier nei til kommunesammenslåing blir spurt om hvilket alternativ de 
foretrekker dersom det likevel blir en sammenslåing, sier 30 % at de foretrekker Lister 3, 39 
% Lund og 33 % velger «annen gruppering».

Flekkefjord kommune gjennomførte folkeavstemming 6. juni 2016 over Lister 3 og bare 
Lund. Valgdeltakelsen var på bare 19 %, og det ble et nærmest uavgjort resultat hvor 673 
personer (49,3 %) stemte ja, og 691 (50,7 %) nei til kommunesammenslåing. Dersom det 
uansett blir sammenslåing, ønsker 55 % Lund og 45 % Lister 3. Blant de som sier ja i første 
spørsmål er det flertall for Lister 3, mens de som sier nei først ønsker Lund i mye større grad. 

2.12.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger intensjonsavtale for Lister 3 mellom Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal signert 
av ordførerne 27. april 2016. Det foreligger også et prospekt om kommunesammenslåing 
mellom Flekkefjord og Lund kommuner signert av forhandlingsutvalgene 22. april 2016, som 
innholdsmessig er svært likt en intensjonsavtale. 

2.13 1018 Søgne

2.13.1 Prosessene fram til vedtak
Søgne kommune har deltatt aktivt i reformprosessen i Knutepunkt Sørlandet fra starten av, og 
vist en åpen og positiv holdning i arbeidet. Søgne er den største av omegnskommunene i 
storbyregionen, og har i hele perioden hatt krefter internt som har argumentert for at 
alenegang vil være mulig og gunstig. Forespørsel fra Marnardal og Mandal om samtaler i en 
tidlig fase har ikke ledet til noe konkret. 

Kommunestyret sluttet seg høsten 2014 til mandat og opplegg for den felles administrative 
utredningen for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette arbeidet var organisert 
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under regionrådet og rådmannsutvalget, og pågikk fram til 25. juni 2015, da den endelige 
rapporten ble lagt fram. Det var arbeidsgruppa selv som sto faglig ansvarlig for rapporten. 
Rapporten ga ikke noen klar anbefaling om hvilke modeller som var best, men konkluderte 
med at alternativet med alle de 7 kommunene burde vurderes og få en politisk avklaring først.  
Det ble enighet mellom kommunene om en framdriftsplan for den videre prosessen. 

I september 2015 vedtok fem av de sju kommunestyrene å forhandle med tanke på å slå seg 
sammen til en ny kommune. De fem kommunene var Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand 
og Kristiansand, og arbeidet fikk navnet K5. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla sa nei til 
forhandlinger med de andre fem, og startet etter hvert sin egen tosidige prosess. Søgne og 
Songdalen har i tillegg til K5-prosessen arbeidet parallelt med en egen tosidig K2-prosess 
med om lag samme framdrift som K5. Innbyggerinvolveringen har foregått samtidig for 
begge alternativene.

Etter kommunevalget valgte de fem kommunene hvert sitt forhandlingsutvalg fra de nye 
kommunestyrene. Disse besto av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem (oftest 
leder av opposisjonen). To tillitsvalgte representerte felles de ansatte i alle kommunene.

Forhandlingsutvalgenes oppgave var å forhandle fram en intensjonsavtale om sammenslåing 
mellom de fem kommunene. Ordførerne dannet et arbeidsutvalg supplert av rådmennene, som 
har forberedt og fulgt opp arbeidet mellom møtene i forhandlingsutvalgene og felles 
formannskapsmøter. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen ble valgt som leder både 
forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget. Ordfører Astrid Hilde fra Søgne var nestleder med et 
særlig ansvar for prosessen med å utvikle intensjonsavtalen.  Arbeidet ble intenst og 
omfattende, med 16 møter i arbeidsutvalget og 8 møter i forhandlingsutvalget, samt to felles 
formannskapsmøter. Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand ble undertegnet av ordførerne 18. 
februar 2016. Deretter ble det kjørt en samordnet kampanje med informasjon og 
innbyggerinvolvering fram mot endelig beslutning i juni, jf. beskrivelsen nedenfor.

Ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet har gjennomført separate egenvurderinger ut fra 
mål og kriterier for reformen, da dette er i stor grad dekket opp av den felles utredningen i 
regionen, og ellers i rådmennenes saksutredninger. 

Etter nei-flertallet i folkeavstemningen fattet kommunestyret i Søgne dette avsluttende 
vedtaket 22. juni 2016:

«Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter 
derved prosessen hva angår kommunesammenslåing..»

2.13.2 Alternativer som har vært diskutert
Søgne har bare arbeidet konkret med kommunereformen innenfor rammen av Knutepunkt 
Sørlandet (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland). En 
rekke ulike kombinasjoner innenfor disse 7 er drøftet i utredningsrapporten, inkludert en stor 
kommune av alle 7. Sonderinger fra Mandal og Marnardal mot knutepunktet har ikke resultert 
i noe konkret.
Søgne har i tillegg til K5-prosessen utredet K2 sammen med Songdalen grundig, og utarbeidet 
intensjonsavtale også her. 

2.13.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har både hatt egne aktiviteter, og har deltatt i det felles informasjons- og 
involveringsarbeidet i K5. Søgne har holdt 2 folkemøter, og hatt egne aktiviteter for 
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ungdomsskolene og for elever fra videregående skole, samt eget møte med næringslivet 
sammen med Songdalen. 

Ordførerne i K5 gjennomførte i mai 2016 en rundreise med stopp i alle kommunene, og 
opplegget ble avsluttet med et stort felles folkemøte på Finsland i Songdalen i regi av 
Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet. Det har også vært avholdt møte med næringslivet om 
reformen. Det var møte mellom ungdomsrådene og ordførerne i K5 i februar 2016 og de 
samme ordførerne har gjennomført besøk på fem videregående skoler i de aktuelle 
kommunene. 

Informasjon er lagt ut på kommunens nettside, og i april 2016 ble det opprettet en egen felles 
nettportal for 5K-kommunene kalt «Nye Kristiansand». Ordførerne har hatt en rekke 
kronikker i aktuelle aviser. NRK1 Debatten (landsdekkende) ble arrangert i Kilden 2. juni 
2016 med deltakelse av representanter for de aktuelle kommunene. Det er utgitt egen 
informasjonsavis i april 2016 for Nye Kristiansand som er spredd til alle husstander. Søgne 
har i tillegg, sammen med Songdalen, laget en egen nettportal for K2 og en avis om K2-
alternativet som også er spredd til husstandene.

Det har vært 3 innbyggerundersøkelser som er offentliggjort i reformperioden. 
Fædrelandsvennen fikk utført en enkel undersøkelse med to spørsmål i alle de 7 
knutepunktkommunene i januar 201510. I Søgne var 51 % positiv og 30 % negativ til 
kommunesammenslåing, mens tallene var om lag motsatt ifht. synet på en stor kommune av 
alle 7 i Knutepunktet. I april 2016 lanserte Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet en 
meningsmåling hvor tallene for Søgne viste 55 % nei til Nye Kristiansand (K5), 29 % sa ja og 
16 % vet ikke11.

I mai 2016 gjennomførte kommunene en innbyggerundersøkelse for Nye Kristiansand med 
5200 intervjuer og flere spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført parallelt i alle de 5 
kommunene, med noen tilleggsspørsmål for de kommunene som også vurderte andre 
løsninger enn K5.  Undersøkelsen viste for Søgne (1200 intervjuer) sin del at 32 % var for 
sammenslåing i K5, 31 % var for K2 (Søgne og Songdalen), mens 31 % ønsket K1, dvs. å stå 
alene.

Søgne holdt rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 hvor 29 % stemte for K5 (Nye 
Kristiansand), 9 % stemte for K2 (Søgne og Songdalen) og 62 % stemte for K1, dvs. å stå 
alene. Valgdeltakelsen var på 52 %.

2.13.4 Intensjonsavtaler
Intensjonsavtale for Nye Kristiansand mellom kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, 
Søgne og Songdalen, også kalt K5, ble undertegnet av ordførerne 18. februar 2016. 
Intensjonsavtale for Nye Søgne mellom kommunene Søgne og Songdalen, også kalt K2, ble 
undertegnet av ordførerne 17. februar 2016. 

10 Dette var før det var kommet ut noen vesentlig informasjon til innbyggerne, og før den politiske prosessen 
hadde startet i området. Med 200 respondenter i hver omegnskommune er feilmarginen 4-7 %, og 3-5 % i 
Kristiansand med 401 intervjuer.
11 Det er 300 respondenter i hver av de fire omegnskommunene
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2.14 1026 Åseral

2.14.1 Prosessene fram til vedtak
Åseral kommune gjennomførte et relativt omfattende arbeid med kommunereformen både 
politisk og administrativt i en tidlig fase, men avsluttet arbeidet etter folkeavstemning på 
kommunevalgdagen i 2015. Kommunen har deltatt aktivt i to ulike utredningsprosjekter, og 
var ønsket som partner av de andre kommunene i begge prosjektene. Arbeidet har vært ledet 
av en styringsgruppe med ordfører som leder. Åseral har gjennomført en egenvurdering av 
nullalternativet.

«Midtre Agder» med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral
Dette var det første utredningsprosjektet som startet opp på Agder, i april 2014. Marnardal sa i 
første omgang nei til å være med, men kom med i prosjektet tidlig høsten 2014. Prosjektet ble 
organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe, samt at det ble avholdt noen møter mellom 
ordfører og rådmenn. Ordfører Ånen Werdal  i Hægebostad ble valgt som leder for 
styringsgruppen og rådmann Kjell Olav Hæåk i Audnedal var prosjektleder. Prosjektet 
utarbeidet flere delutredninger med kommunestyrevedtak på hver delutredning for å sikre 
politisk forankring. Både delutredning 1 og 2 ble vedtatt av alle kommunestyrene. Prosjektet 
stoppet opp etter at Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen i 2015 sa et klart nei til 
å være med videre i prosjektet. Et flertall i kommunestyret, inkludert ordføreren, hadde også i 
vedtak 3. september tilrådd folk å stemme nei.

«Indre Agder» med kommunene Åseral, Bygland og Evje og Hornnes 
Åseral kommunestyre vedtok i september 2014 å ta kontakt med Bygland og Evje og Hornnes 
kommuner om et eventuelt fremtidig samarbeid. Disse svarte positivt, og i januar 2015 ble det 
etablert styringsgruppe bestående av de tre formannskapene, og prosjektgruppe bestående av 
rådmennene, med sekretær fra Evje- og Hornnes. Det ble utarbeidet omfattende og konkrete 
rapporter, med om lag samme struktur som i Midtre Agder – prosjektet. Styringsgruppa hadde 
4 møter, og prosjektgruppa 7 møter. I tillegg ble det gjennomført et felles kommunestyremøte 
for de tre kommunene. Også dette prosjektet stoppet opp etter at Åseral sa nei etter 
kommunevalget i 2015.

Avsluttende vedtak i reformen ble gjort 30. juni 2016 og lyder:
«Kommunestyret syner til vedlegga i saka og gjer fylgjande vedtak:
Åseral kommunestyre går inn for at Åseral held fram som eigen kommune.»

2.14.2 Alternativer som har vært diskutert
Åseral kommune sa etter samtaler tidlig nei til videre arbeid innenfor Lindesnes regionråd 
med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal. Kommunen deltok deretter i to 
ulike utredninger:

 «Midtre Agder», et alternativ med de fire innlandskommunene Audnedal, 
Hægebostad, Marnardal og Åseral som deltakere.

 «Indre Agder» med Bygland og Evje og Hornnes.

2.14.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Åseral kommune har gjennomført 4 folkemøter. Det er gjennomført informasjonsmøte på 
ungdomsskolen, og møte med næringsrådet i kommunen. I forkant av folkeavstemningen ble 
det sendt ut en egen temaavis til alle husstander i kommunen. 
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Folkeavstemning ble gjennomført 14. september sammen med kommunevalget 2015, og fikk 
hele 74 % frammøte. 60 % stemte for å stå alene, 32 % ønsket Indre Agder, mens bare 3% 
ønsket Midtre Agder.

2.14.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler, men rapportene i begge prosjektene Åseral 
deltok i er relativt konkrete i sin beskrivelse av en mulig ny kommune.

2.15 1029 Lindesnes

2.15.1 Prosessene fram til vedtak
Lindesnes kommune har gjennomført et svært omfattende arbeid med kommunereformen 
både politisk og administrativt, og hatt en svært omfattende involvering av sine innbyggere. 
Fylkesmannen oppfatter kommunen som en positiv kraft og pådriver i reformarbeidet langt ut 
over egen kommune. 

Det kan imidlertid i ettertid synes som om beslutningsprosessen ble i overkant lang og 
komplisert i denne kommunen, jf. den lave oppslutningen om folkeavstemning nummer to. 
Kommunens lange prosess for å avklare retningsvalget, har også ført til noe økt usikkerhet og 
forsinkelser for de andre kommunene i området.

Kommunen kom tidlig i gang med det konkrete reformarbeidet, og har deltatt i to alternative 
prosjekter som begge begynte med store regionkommuner med 4-5 deltakere, men senere ble 
redusert. Det ene alternativet er samarbeid mot vest med Lyngdal som sentrumskommune, det 
andre mot øst med Mandal by som naturlig sentrum. Lyngdals-alternativet bryter opp de 
interkommunale regionene, og tar med kommuner fra både Lindesnes og Lister-regionene. 
Samarbeidet mot øst sammenfaller med Lindesnesregionen. 

Lyngdal 5/4/3 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal 
Initiativet til Lyngdal 5 kom fra Farsund og Lyngdal i mai 2014. Kommunestyret gav i august 
2014 positiv tilbakemelding på invitasjonen. I samme vedtak ble det gjort klart at Lindesnes 
også ville delta i et prosjekt i Lindesnesregionen. Lyngdal 5-prosjektet ble organisert med 
politisk styringsgruppe og prosjektgruppe. Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal ledet hele tiden 
styringsgruppen og hans rådmann Norman Udland var prosjektleder.

Arbeidet med et grunnlagsdokument kalt «Visjoner og mål» for den nye kommunen ble 
presentert på felles kommunestyremøte for de 5 kommunene 11.03.15. Kort tid etter trakk 
Farsund seg fra prosjektet. Grunnlagsdokumentet ble fullført for de resterende 4 kommunene 
på felles formannskapsmøte i mai 2015. Den avtalte framdriftsplanen i prosjektet var at 
kommunene skulle fatte vedtak om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Dette 
gjorde de 3 andre kommunene, men ikke Lindesnes. Kommunestyret valgte i sitt møte 25. 
juni 2015 å utsette retningsvalget til etter kommunevalget. Lindesnes var derfor observatør da 
de andre kommunene var samlet og laget intensjonsavtale. Dokumentet ble utarbeidet i to 
parallelle versjoner, hhv. for 4 kommuner med Lindesnes og for 3 kommuner uten Lindesnes.

Ut over høsten samlet kommunene i Lyngdal 4 seg om å følge løp 2 i reformen. I oktober 
2015 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres to runder med folkeavstemning, først 
et retningsvalg, og deretter en avstemning over valgte alternativ og 0-alternativet. I starten på 
desember ble folkeavstemning over retningsvalget holdt, og Nye Lindesnes fikk flest 
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stemmer. Den 10. desember vedtok kommunestyret å fortsette samtalene med Nye Lindesnes 
og avslutte kommunens deltakelse i prosjektet Lyngdal 4.

Nye Lindesnes med kommunene Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral og Lindesnes.
Kommunestyret vedtok samtidig med oppstarten av Lyngdalsprosjektet å være med i et 
kunnskapsinnhentingsprosjekt i Lindesnesregionen. Åseral gav etter relativt kort tid beskjed 
om at de ikke ønsket å være med videre. Prosjekt Nye Lindesnes ble deretter organisert med 
en politisk styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmennene. Rådmann Hans 
Stusvik i Marnardal har vært prosjektleder, og daglig leder i Lindesnesregionen Dagfinn 
Lauvsland sekretær for prosjektet. Fram til kommunevalget var ordfører i Mandal leder for 
styringsgruppen mens ordfører i Lindesnes overtok etter valget.

Det er gjennomført 10 møter i styringsgruppen og produsert et omfattende materiale. 
Prosjektet Nye Lindesnes ble i utgangspunktet lagt opp som en prosess etter plan- og 
bygningsloven, med mål om å vedta sluttdokumentet (en utvidet intensjonsavtale) som en 
likelydende kommunedelplan i hver av de gamle kommunene. Det ble utarbeidet et 
planprogram i henhold til plan- og bygningslovens krav, som ble lagt ut til offentlig 
gjennomsyn. Fylkesmannen i Vest-Agder gav en svært positiv uttalelse til planprogrammet i 
høringen, basert på mål og kriterier for kommunereformen. 

Den avtalte framdriftsplanen i Nye Lindesnes var at kommunene skulle fatte vedtak om 
retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Lindesnes avvek fra dette ved sitt vedtak 
av 25. juni 2015, da retningsvalget ble utsatt til etter kommunevalget og planprogrammet ble 
heller ikke behandlet. Samtidig gjorde Audnedal kommunestyre sitt retningsvalg, som førte til 
at Lyngdal 4 ble prioritert. Nye Lindesnes sto dermed igjen med 3 kommuner, og bare Mandal 
bystyre vedtok planprogrammet, men også at videre arbeid i prosjektet ikke skulle følge plan- 
og bygningsloven.

I oktober 2015 vedtok Lindesnes kommunestyre at det skulle gjennomføres to runder med 
folkeavstemning. Først et retningsvalg, deretter en avstemning over valgte alternativ og 0-
alternativet. Den 4. november var det felles kommunestyremøte for å behandle forslaget til 
intensjonsavtale for Nye Lindesnes, som vedtok avtalen enstemmig. 

I starten på desember avholdt Lindesnes folkeavstemning over retningsvalget. Nye Lindesnes 
fikk flest stemmer. Den 10. desember vedtok kommunestyret å fortsette samtalene med Nye 
Lindesnes. Som en forberedelse til neste folkeavstemning sluttførte kommunereformutvalget i 
februar arbeidet med en vurdering av 0-altenativet opp i mot Nye Lindesnes. Utvalget 
anbefalte enstemmig en sammenslåing. Resultatet i folkeavstemningen ble et nei-flertall.

Kommunestyrets avsluttende vedtak ble fattet med 14 av 21 stemmer 26. mai 2016 og lyder:
«Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen 13. og 14. mars 2016 angående 
kommuneprosjektet "Nye Lindesnes" vedtar Lindesnes kommunestyre å fortsette som 
egen kommune (det såkalte 0-alternativet).»

2.15.2 Alternativer som har vært diskutert
«Lyngdal 5/4/3» med kommunene Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Audnedal og Lindesnes, 
og «Nye Lindesnes» med kommunene Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral og Lindesnes. 
Disse 5 siste utgjør medlemmene i Lindesnesregionen. Lyngdal, Farsund, Hægebostad deltar i 
det interkommunale samarbeidet i Listerregionen.
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2.15.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Kommunen har gjennomført 8 eller 9 folkemøter og et eget ungdomsmøte. Det er holdt to 
fellesmøter for ungdomsrådene i de tre kommunene i Nye Lindesnes. Ordfører og rådmann 
besøkte 8. og 9. klasse på ungdomsskolen tidlig i perioden. Det er også avholdt 4 allmøter for 
ansatte på rådhuset.

Det er distribuert 5 ulike skriftlige informasjoner til alle husstander. Hvert av prosjektene 
sendte tidlig ut enkle «flyere» til alle innbyggere i samtlige kommuner. Lindesnes produserte i 
tillegg sine egne trykksaker til alle husstander før spørreundersøkelsen og til begge 
folkeavstemningene. Til første folkeavstemning ble intensjonsavtalene distribuert. Til andre 
folkeavstemning gav samtlige kommunestyrerepresentanter sin anbefaling i fht. 
sammenslåing eller stå alene.

Spørreundersøkelse ble gjennomført i mai 2015. 501 innbyggere ble spurt. 62 % ønsket en 
kommunesammenslåing. 22 % svarte nei og 16 % visste ikke. 

Det har vært to folkeavstemninger, i desember 2015 og i mars 2016. Begge ganger har 16- og 
17-åringer hatt stemmerett. Første avstemning gjaldt retningsvalg mellom de to alternative 
prosjektene. Nye Lindesnes fikk et flertall med 54 % av avgitte stemmer. Oppmøtet var 
forholdsvis bra. 56 % av de stemmeberettigede stemte. Den andre avstemningen gjaldt 
sammenslåing eller ikke. Her stemte 57 % for å stå alene. Oppmøtet var dårlig. Kun 41 % av 
de stemmeberettigede deltok. 

Prosjektet Nye Lindesnes har også hatt en formell høringsrunde gjennom at utkastet til 
planprogram for en kommunesammenslåing ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i samsvar 
med krav i plan- og bygningsloven.

2.15.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger ferdige og vedtatt intensjonsavtaler for «Lyngdal 4» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal og Lindesnes, og for «Nye Lindesnes» med kommunene Mandal, 
Marnardal og Lindesnes.

2.16 1034 Hægebostad

2.16.1 Prosessene fram til vedtak
Hægebostad kommune kom tidlig i gang med reformarbeidet, og har vært aktiv og 
løsningsorientert deltaker i fire alternative utredningsprosjekter. Kommunestyret synes å ha 
vært delt om lag på midten i vurderingen av om det å fortsette alene er en aktuell løsning for 
dem eller ikke, og har i sluttfasen hatt et flertall for alenegang. 

«Midtre Agder» med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral
Dette var det første utredningsprosjektet som startet opp på Agder, i april 2014. Marnardal sa i 
første omgang nei til å være med, men kom med i prosjektet tidlig høsten 2014. Prosjekt 
«Midtre Agder» ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe, samt at det ble avholdt 
noen møter mellom ordfører og rådmenn. Ordfører Ånen Werdal  i Hægebostad ble valgt som 
leder for styringsgruppen og rådmann Kjell Olav Hæåk i Audnedal var prosjektleder. 
Prosjektet utarbeidet flere delutredninger med kommunestyrevedtak på hver delutredning for 
å sikre politisk forankring. Både delutredning 1 og 2 ble vedtatt av alle kommunestyrene. 
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Prosjektet stoppet opp da Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen i 2015 sa et klart 
nei til å være med videre i prosjektet. 

Etter at Hægebostad våren 2016 som siste kommune ut sa nei til Lyngdal 3, sendte Audnedal 
kommune i april 2016 en ny invitasjon til både Hægebostad og Marnardal der de ble utfordret 
til å se på sammenslåing av begge eller bare en av dem med Audnedal. Marnardal kommune 
takket nei, mens det ble gjennomført to møter mellom Hægebostad og Audnedal kommune 
om en mulig intensjonsavtale. Forhandlingene ble ikke sluttført, da det underveis viste seg at 
Hægebostad ikke kunne forholde seg til Audnedal sin tidsfrist, pga. pågående forhandlinger 
med Kvinesdal kommune.

Lister 5 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
I mai 2014 sendte ordførerne i Farsund og Lyngdal likelydende brev med invitasjon til å delta 
i kommunestrukturprosjektet til ordførerne i Listerkommunene, samt Audnedal og Lindesnes. 
Alle unntatt Sirdal takket ja. I september ble det avholdt et felles formannskapsmøte for alle 
de involverte kommunene. På møtet gav kommunene uttrykk for at de ikke ønsket å lage ett 
storprosjekt der alle deltok. Man anså dette som for omfattende og ikke realiserbart. I stedet 
ble det valgt å etablere to parallelle prosjekter, hvor Farsund, Hægebostad og Lyngdal skulle 
delta i begge. Prosjektene ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe.

I Lister 5 – prosjektet ble Ånen Werdal, daværende ordfører i Hægebostad kommune, valgt 
som leder av styringsgruppa, mens daglig leder i regionrådet Svein Vangen ble valgt som 
leder og sekretær for arbeidsgruppa. Det ble jobbet godt i prosjektet, og produsert 
grunnlagsrapport for en ny kommune med navnet Lister. Imidlertid vedtok både Lyngdal og 
Hægebostad våren 2015 retningsvalg som innebar å prioritere arbeidet i Lyngdal 4 – 
prosjektet. Lister 5 ble med dette avsluttet. Det ble derfor ikke utarbeidet intensjonsavtale for 
Lister 5.

Lyngdal 5/4/3/2 med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal
Initiativet til Lyngdal 5 kom fra Farsund og Lyngdal i mai 2014, og Hægebostad ble med også 
i dette. Prosjektet ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe. Ordfører Jan 
Kristensen i Lyngdal ledet styringsgruppen og hans rådmann Norman Udland var 
prosjektleder.

Arbeidet med et grunnlagsdokument kalt «Visjoner og mål» for den nye kommunen ble 
presentert på felles kommunestyremøte for de 5 kommunene i mars 2015. Kort tid etter trakk 
Farsund seg fra prosjektet. Grunnlagsdokumentet ble fullført for de resterende 4 kommunene 
på felles formannskapsmøte i mai 2015. Den avtalte framdriftsplanen i prosjektet var at 
kommunene skulle fatte vedtak om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1. Dette 
gjorde alle kommunene med unntak av Lindesnes kommune, som ble observatør i det videre 
arbeidet. Det ble derfor parallelt med utarbeidelse av intensjonsavtale for «Lyngdal 3», også 
utarbeidet intensjonsavtale for «Lyngdal 4».

Ut over høsten samlet kommunene i Lyngdal 4 seg om å heller følge løp 2 i reformen. 10. 
desember vedtok kommunestyret i Lindesnes, etter folkeavstemningen om retningsvalget, å 
avslutte sin deltakelse i prosjektet «Lyngdal 4».

14. og 15. februar ble det gjennomført folkeavstemming i Audnedal om intensjonsavtalen for 
«Lyngdal 3», med god oppslutning og klart ja-flertall. Lyngdal kommunestyre sa også ja til 
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sammenslåing. Hægebostad kommune hadde folkeavstemming i mars, der ble det flertall mot 
sammenslåing, og kommunestyret vedtok deretter å ikke gå videre med prosjektet. 

«Nye Kvinesdal med kommunene Hægebostad og Kvinesdal
Etter at innbyggerne i Hægebostad sa nei til Lyngdal 3 i folkeavstemningen i mars, tok 
Hægebostad kontakt med Kvinesdal som et alternativ. Kvinesdal formannskap stilte seg 
positive til dette i møte 4. mai 2016. Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av 
ordførerne og varaordførerne, samt rådmennene og en tillitsvalgt fra hver kommune. Arbeidet 
ble gjennomført som en hurtig prosess i mai 2016, med konkrete drøftinger som resulterte i en 
intensjonsavtale, som ordførerne undertegnet 31. mai. Kvinesdals endelige vedtak 22. juni 
innebar også et nei til denne avtalen. Da holdningen i Kvinesdal ble kjent i Hægebostad, 
endret kommunen sine planer om folkemøte og ny folkeavstemning. I stedet ble det 
gjennomført en innbyggerundersøkelse om Lyngdal 3.

Kommunestyrets avsluttende vedtak ble fattet 28. juni 2016 og lyder:
«1. Hægebostad kommune ønsker å fortsette som egen kommune etter 1.1.2020.
2. Dersom det likevel skal foretas kommunesammenslåinger ønsker Hægebostad 
kommune kommunesammenslåing i følgende prioriterte rekkefølge: 

(1) Lyngdal 3 (Audnedal, Lyngdal og Hægebostad)
(2) Lister 5 (6) kommunene (Farsund, Flekkefjord, Lyngdal (evt. med 
Audnedal), Kvinesdal, Hægebostad og (Sirdal))
(3) Kvinesdal.»

2.16.2 Alternativer som har vært diskutert
Hægebostad kommune har deltatt i fire ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene til dels har 
omfattet ulike antall kommuner på ulike tidspunkt.

 «Midtre Agder», et alternativ med de fire innlandskommunene Audnedal, 
Hægebostad, Marnardal og Åseral som deltakere.

 «Lister 5» med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal 
Disse 5 utgjør sammen med Sirdal kommune medlemmene i Lindesnesregionen. 
Sirdal avslo å delta.

 «Lyngdal 5/4/3/2» med kommunene Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes og 
Lyngdal

 «Nye Kvinesdal med kommunene Hægebostad og Kvinesdal

2.16.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Hægebostad har gjennomført 3 folkemøter, en folkeavstemning og en innbyggerundersøkelse 
helt i sluttfasen. Intensjonsavtalen for Lyngdal 3 ble sendt til alle husstander før 
folkeavstemningen. Referater og dokumenter i kommunereformarbeidet er løpende lagt ut på 
kommunens internettsider.

Folkeavstemning ble gjennomført 6. og 7. mars 2016. Avstemningen gjaldt ja eller nei til 
kommunesammenslåing basert på intensjonsavtalen for prosjektet «Lyngdal 3». Oppmøtet var 
godt med 73 % valgdeltakelse. 43 % stemte for sammenslåing og 57 % mot.

En innbyggerundersøkelse ble gjennom ført i slutten av juni 2016 med 300 intervjuer, over 
valget mellom null-alternativet eller Lyngdal 3. 50 % ønsket nå Lyngdal 3, mens 46 % ønsket 
alenegang. Forskjellen er ikke signifikant. Kommunen er tydelig delt. På Snartemo var det 90 
% ja og på Tingvatn 74 % ja til Lyngdal 3, mens i Eiken var det bare 29 % ja.
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2.16.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger ferdige intensjonsavtaler for «Lyngdal 4» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, Audnedal og Lindesnes, for «Lyngdal 3» med kommunene Lyngdal, 
Hægebostad, og Audnedal. 
Det foreligger også en intensjonsavtale for Nye Kvinesdal mellom Hægebostad og Kvinesdal 
signert av ordførerne 31. mai 2016. 

2.17 1037 Kvinesdal

2.17.1 Prosessene fram til vedtak
Kvinesdal kommune kom relativt tidlig med i reformarbeidet, og har vært aktive og 
konstruktive i de prosessene de har deltatt i. Det har likevel i hele perioden vært tydelig at 
både kommunestyret og innbyggerne hadde en reservert holdning til å endre 
kommunestrukturen. Kommunen har arbeidet med en stor Listerkommune som sitt 
hovedspor. Helt i sluttfasen våren 2016 ble det også gjennomført en tosidig prosess med 
Hægebostad. 

Lister 5 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
I mai 2014 sendte ordførerne i Farsund og Lyngdal likelydende brev med invitasjon til å delta 
i kommunestrukturprosjektet til ordførerne i Listerkommunene, samt Audnedal og Lindesnes. 
Alle unntatt Sirdal takket ja. I september ble det avholdt et felles formannskapsmøte for alle 
de involverte kommunene. På møtet gav kommunene uttrykk for at de ikke ønsket å lage ett 
storprosjekt der alle deltok. Man anså dette som for omfattende og ikke realiserbart. I stedet 
ble det valgt å etablere to parallelle prosjekter, hvor Farsund, Hægebostad og Lyngdal skulle 
delta i begge. Prosjektene ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe.

I Lister 5 – prosjektet ble Ånen Werdal, daværende ordfører i Hægebostad kommune, valgt 
som leder av styringsgruppa, mens daglig leder i regionrådet Svein Vangen ble valgt som 
leder og sekretær for arbeidsgruppa. Det ble jobbet godt i prosjektet, og produsert 
grunnlagsrapport for en ny kommune med navnet Lister. Imidlertid vedtok både Lyngdal og 
Hægebostad våren 2015 retningsvalg som innebar å prioritere arbeidet i Lyngdal 4 – 
prosjektet. Lister 5 ble med dette avsluttet. Det ble derfor ikke utarbeidet intensjonsavtale for 
Lister 5.

Etter valget høsten 2015 kom det i gang et nytt arbeid mellom de tre gjenværende Lister-
kommunene. Kommunestyret i Kvinesdal sluttet seg til dette i septembermøtet 2015. 
Styringsgruppen besto av ordførere, varaordførere, rådmennene og en tillitsvalgt fra hver 
kommune. Arbeidet startet med å utrede et utvidet vertskommunesamarbeid i tre ulike faggrupper. 
Fra januar 2016 fokuserte arbeidet på kommunesammenslåing, og det ble arbeidet fram en 
intensjonsavtale for Lister 3. Kommunene ble enige om en felles tidsplan for innbyggerhøring og 
endelige vedtak. Mens holdningene var positive i de to andre kommunene, viste 
innbyggerhøringene i Kvinesdal stor motstand. Kvinesdal kommunestyre vedtok derfor i den 
endelige behandlingen 22. juni 2016 at: 

«1. Kvinesdal kommune sier nei til en kommunesammenslåing.
2. Kvinesdal kommune vil prioritere arbeidet med et utvidet strategisk og mer forpliktende 
regionalt samarbeid i Lister.»

«Nye Kvinesdal med kommunene Hægebostad og Kvinesdal
Etter at innbyggerne i Hægebostad sa nei til Lyngdal 3 i folkeavstemningen i mars, tok 
Hægebostad kontakt med Kvinesdal som et alternativ. 
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Kvinesdal formannskap stilte seg positive til dette i møte 4. mai 2016. Det ble nedsatt en 
styringsgruppe bestående av ordførerne og varaordførerne, samt rådmennene og en tillitsvalgt 
fra hver kommune. Arbeidet ble gjennomført som en hurtig prosess i mai 2016, med konkrete 
drøftinger som resulterte i en intensjonsavtale, som ordførerne undertegnet 31. mai. 
Kvinesdals endelige vedtak 22. juni innebar også et nei til denne avtalen.

2.17.2 Alternativer som har vært diskutert
Kvinesdal kommune har deltatt i to ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet 
ulike antall kommuner på ulike tidspunkt.

 Lister 5/3 med kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal
 Nye Kvinesdal med kommunene Hægebostad og Kvinesdal

2.17.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Det er gjennomført 2 folkemøter, to omganger med møter på ungdomsskolene og på 
videregående skole, to møter i ungdomsrådet og et felles møte med råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.  I mai 2016 ble intensjonsavtalen for Lister 3 sendt til 
alle husstander. Referater og dokumenter i kommunereformarbeidet er løpende lagt ut på 
kommunens internettsider.

Opinionsundersøkelse med 504 telefonintervjuer ble gjennomført i andre halvdel av mai 
2016. I denne undersøkelsen er det spørsmål om både Lister 3 og Hægebostad/Kvinesdal. 68 
% sier nei til en kommunesammenslåing og 26 % sier ja. 79 % er negative til Lister 3 og 59 % 
er negative til Hægebostad. Blant de 26 % som sier ja, er 51% for Lister 3 og 45 % imot, 
mens 57% er for Hægebostad og 35 % imot.

Når de 68 % som sier nei blir spurt om hvilket alternativ de foretrekker dersom det likevel blir 
en kommunesammenslåing, sier 46% at de foretrekker Hægebostad mens 12 % sier Lister 3.

Kvinesdal kommune gjennomførte folkeavstemming 6. juni 2016 over Lister 3. 
Valgdeltakelsen var på 46 %. 92 % stemte nei til Lister 3. 

2.17.4 Intensjonsavtaler
Det foreligger intensjonsavtale for Lister 3 mellom Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal signert 
av ordførerne 27. april 2016. 
Det foreligger også en intensjonsavtale for Nye Kvinesdal mellom Hægebostad og Kvinesdal 
signert av ordførerne 31. mai 2016. 

2.18 1046 Sirdal

2.18.1 Prosessene fram til vedtak
Sirdal kommune er den av kommunene i Vest-Agder fylke som klarest har stått for alenegang 
gjennom hele reformperioden. Kommunen kom relativt tidlig i gang med reformarbeidet, og 
kommunestyret vedtok i september 2014 å gå videre med prosessen «Fjellkommunen», men 
ingen andre utredninger. Fylkesmannen var til stede på dette møtet, og gav klart uttrykk for at 
vi ikke kunne se en slik fjellkommune som et realistisk alternativ under noen omstendighet, 
og at vi sterkt frarådet dette som et alternativ i kommunereformen. At de aktuelle kommunene 
kan ha mange felles interesser med likeartede problemer og muligheter som man kan 
samarbeide om på annen måte, er vi selvsagt enig i. Fylkesmannen anbefalte derimot klart at 
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Sirdal i kommunereformen burde delta i nabosamtaler med sine samarbeidspartnere i 
Listerregionen.

Sirdals september-vedtak resulterte etter hvert i en mulighetsstudie for «Langfjella kommune» 
som omfatter Sirdal sammen med Vinje kommune i Telemark, og Bykle, Valle og Bygland 
kommuner i Aust-Agder. De andre kommunene valgte å ikke gå videre med dette alternativet 
da rapporten forelå. 

Administrasjonen i Sirdal har gjennomført en egenvurdering av tjenestetilbudet i kommunen i 
en relativt omfattende rapport. 

Kommunens enstemmige sluttvedtak 23. juni 2016 lyder:
«Sirdal kommune er en naturlig geografisk enhet med store avstander og areal, samt 
et eget bo og arbeidsmarked. Kommunen er robust og leverer alle kommunale 
tjenester både til sine nær 1850 innbyggere og de om lag 20-25000 besøkende 
hyttefolk som oppholder seg i kommunen. Kommunen har forvaltet store arealer av 
stor nasjonal verdi over lang tid til det beste for nasjonen.
Sirdal er arealmessig den største kommunen i Vest-Agder og grenser til Rogaland. 
Innbyggerne i Sirdal benytter helsetjenester både hos Sørlandet HF og Stavanger HF 
om lag i forholdet 50/50. Videregående skoleelever fra Sirdal benytter skoletilbudet 
både i Vest-Agder og Rogaland. Sirdal inngår i Sør-Vest Politidistrikt (Stavanger) og 
hører inn under Dalane Tingrett. Samtidig som innbyggere og næringsliv i Sirdal 
samhandler, reiser og har aktivitet rettet mot Rogaland inngår Sirdal også i 
interkommunale samarbeid i Lister når dette er naturlig og hensiktsmessig.
På denne bakgrunn mener kommunestyret at Sirdal kommune bør bestå som egen 
kommune for fremtiden.
Sirdal kommune vil søke samarbeid og videreutvikle samarbeidsløsninger der dette er 
hensiktsmessig for å gi innbyggere og lokalt næringsliv et godt tjenestetilbud spesielt 
med tanke på overføring av oppgaver til kommunene.»

2.18.2 Alternativer som har vært diskutert
Sirdal deltok sammen med kommunene Vinje, Bykle, Valle og Bygland i en mulighetsstudie for 
«Langfjella kommune». Vista Analyse utarbeidet rapporten. Kommunen har avslått å delta i 
arbeid sammen med de andre kommunene i Lister-regionen, og har heller ikke sett seg tjent med 
slik kontakt mot naboene i Rogaland.

2.18.3 Involvering av berørte interesser - resultater fra innbyggerhøringer
Sirdal kommune har hatt ett folkemøte i kulturhuset med rundt 100-120 tilhørere. På 
folkemøtet ble blant annet mulighetsstudien for «Langfjella kommune» presentert. 
Rådmannen har hatt to informasjonsmøter for ansatte på rådhuset, ledere og hovedtillitsvalgte 
underveis i utredningsperioden. Utover dette har det ikke vært satt i gang spesielle tiltak 
overfor innbyggere og interessegrupper.

Sirdal kommune har ikke gjennomført innbyggerundersøkelser eller folkeavstemning om 
kommunereformen.

2.18.4 Intensjonsavtaler
Det er ikke utarbeidet noen intensjonsavtaler.
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3 KOMMUNER SOM FORTSATT ER I PROSESS.

Så langt Fylkesmannen kjenner til er ingen kommuner i Agder-fylkene i prosess på det 
nåværende tidspunkt. Kommunene ønsker i hovedsak å avvente Stortingets behandling før de 
foretar seg noe mer. 
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Melding om vedtak 
 
 

Videre deltakelse i Setesdal Regionråd  

Evje og Hornnes kommunestyre har i møtet 219.09.16 fattet følgende 
 

Vedtak: 
Evje og Hornnes kommunestyre tar vedtakene i Bygland, Valle og Bykle til etterretning.  Evje 

og Hornnes kommune ønsker fortsatt sin deltagelse i Setesdal regionråd og ber rådmannen 

innbetale rest kontingenten på Kr. 1.000.000,- for 2016 og budsjettere med Kr. 1.300.000,- for 

2017. 
 

 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Lillian Bjorå Andersen 
arkivleder/rådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
BYGLAND KOMMUNE  4745 BYGLAND 
VALLE KOMMUNE Postboks 4 4747 VALLE 
BYKLE KOMMUNE Rådhuset 4754 BYKLE 
 
 
 

SETESDAL REGIONRÅD  
 
4747 VALLE 
                                                                  
 
                                                                

 

2016/117 -16 Lillian Bjorå Andersen 
lillian.b.andersen@e-h.kommune.no 

30.09.2016 
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Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor 
 
 
Utarbeidet 15.08.16 . Oppdatert: 28.08.16 

 
 

Prosess og diskusjonsgrunnlag for NAV Aust-Agder   
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NAV, 29.09.2016 Side 2 

Stortingsmelding for en ny tid 

 Større myndighet og handlingsfrihet til 

NAV-kontorene 

 Tydeligere arbeidsretting av NAV-

kontoret 

 Mindre vekt på antall tiltaksplasser, mer 

på kvalitet og resultat 

 Flere tiltak i egen regi - som alternativ til 

å kjøpe  

 Vekt på ledelse og kompetanse i NAV-

kontorene  

 Større NAV-kontor med bredere 

kompetansemiljøer 

 Offensiv kanalstrategi 

 … med mer! 
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NAV, 29.09.2016 Side 3 

Bli med inn  

1. Gi tilbakemelding på forslag til 

prosess i fylket innen uke 34-

23.08.16(se foil s. 10). 

2. Drøft diskusjonsgrunnlaget 

med ansatte i kontoret. Send 

skriftlig innspill på foil 5-9 til 

Tonje innen 04.10.16.  

3. Innspillene presenteres på 

ledermøte den 13.10.16. På 

Repros den 27.10.16 drøftes 

og ferdigstilles innspillene. 

4. Innspillene leveres samlet til 

Arbeids- og 

velferdsdirektoratet innen 

31.10.16. 
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NAV, 29.09.2016 Side 4 

Fire spørsmål vi trenger svar på nå: 

 Hva kjennetegner et myndig og 

løsningsdyktig NAV-kontor? 

 Hvordan kan vi lære mere av 

brukerne og legge brukererfaringene 

til grunn i forbedring av tjenestene? 

 Hva er de viktigste endringene som 

skal til for å realisere det myndige og 

løsningsdyktige NAV-kontoret? 

 Hvilke krav stilles til ledere og medarbeidere i et myndig 

og løsningsdyktig NAV-kontor? 
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NAV, 29.09.2016 Side 5 

1. Hva er de viktigste kriteriene for et 
løsningsdyktig og myndig NAV-kontor? 
 
Våre forslag til kriterier 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

F.eks. for brukermøter, oppgaveløsning, kompetanse, 

handlingsrom, kontorstørrelse og struktur? 

 

Hvilke støttetjenester trenger vårt NAV-kontor? 

 

Hvordan skal maktforflytningen oppleves av leder, medarbeider 

og brukerne? 

 

Stikkord og 

utdypende 

spørsmål til 

hjelp for 

diskusjonen 
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NAV, 29.09.2016 Side 6 

2. Hvordan kan vi lære mer av brukerne? 
 

Våre forslag til kriterier 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Arbeidsgivere, enkeltbrukermøter, brukerutvalg, undersøkelser 

osv. Stikkord og 

utdypende 

spørsmål til 

hjelp for 

diskusjonen 
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NAV, 29.09.2016 Side 7 

3. Hva er de viktigste endringene som skal 
    til for å realisere det myndige og 
    løsningsdyktige NAV-kontoret? 

Våre forslag til kriterier 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Hvordan kan partnerskapet organisere tjenester i geografiske 

ansvarsområde som sammenfaller med bo- og 

arbeidsmarkedsregioner, uavhengig av kommunereform og andre 

prosesser?  

 

Hva betyr størrelse? 

 

Se fortsettelse på neste side………………………………. 

 

Stikkord og 

utdypende 

spørsmål til 

hjelp for 

diskusjonen 
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NAV, 29.09.2016 Side 8 

3. Hva er de viktigste endringene som skal 
    til for å realisere det myndige og 
    løsningsdyktige NAV-kontoret? 

Hvordan bør fullmakter og forpliktelser være i fremtiden? 

Organisatoriske, økonomiske, egenproduksjon/anskaffelse og andre 

aktuelle rammebetingelser?   

 

Hvilke resultater kan NAV-leder holdes ansvarlig for? Aktiviteter i 

NAV-kontoret eller overgang til arbeid og utviklingen på sosialhjelp, 

sykepenger, arbeidsavklaringspenger?  

 

Hvordan sikrer vi kvalitet i første instans slik at vi reduserer 

påfølgende kontroller? 

 

Hvordan skal vi sikre at kontorene tar eksisterende og ny kunnskap i 

bruk? 

 

Hvordan sikre kunnskapsdeling mellom kontorene? 

 

Hvordan får vi til dette innenfor rammene av «ett NAV» og i 

samhandling mellom kommune og stat?   

 

Stikkord og 

utdypende 

spørsmål til 

hjelp for 

diskusjonen 
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NAV, 29.09.2016 Side 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hvilke krav stilles til ledere og 
    medarbeidere i et myndig og 
    løsningsdyktig NAV-kontor? 

Våre forslag til kriterier 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Hva forventes av ledelse i et myndig NAV-kontor? 

Hvordan bør lederne følges opp/støttes – hva med 

konsekvenshåndtering?  

  

Hvordan sikrer vi at NAV har modige og kompetente 

medarbeidere i møte med brukeren/arbeidsgiveren? 

Hvilke holdninger, kunnskap og ferdigheter må den enkelte 

medarbeider ha? 

 

Stikkord og 

utdypende 

spørsmål til 

hjelp for 

diskusjonen 
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NAV, 29.09.2016 

NAV-kontor 
Tirsdagsmail  

Uke 32: Diskusjons-

grunnlag ut i TM 

Uke 33: Informasjon  

om forslag til 

prosess 

Uke 34: Frist for å gi 

tilbakemelding til 

fylket på forslag til 

prosess for innspill 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor 
   

Partnerskap med 

kommunene 
Rådmenn og ordførere er 

informert i Knutepunkt 

Sør 26.08.16. Kan gi 

innspill i KS kanal eller på 

e-post. 

Møte i G8- Østre Agder 

og møte i Setesdal 

regionsråd. 

AMU 

 
Drøfte 

diskusjons-

grunnlaget 

Ledermøte 

Repros 

 
13.10.16: 

Innspillene 

presenteres  
27.10.16: 

Drøfte og 

ferdigstille 

innspillene  

NAV-kontor 

ALS / A&H 

M&S og 

K&L 

RK- Team 
Frist for 

levering av 

skriftlige 

innspill til 

fylket innen 
04.10.16. 

 

 

 

Kontakt-

utvalget 

 

Innspill 

og 

drøfting 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Forslag til prosess for innspill til Arbeids- og velferdsdirektoratet innen 31.10.2016. 

09./16.august  31.august      9.september       04.oktober      13./27.oktober                28.oktober             31.oktober 

NAV Aust-Agder 
 

Sender innspillene 

til: 

Arbeids- og velferds 

direktoratet 
losningsdyktig@nav.no 

Kontakt-

utvalget 

 
Drøfte 

diskusjons-

grunnlaget og 

innspill 

Arbeids- 

givere 

 

ALS 
Drøfte med 

utvalgte 

bedrifter   
Innen 27.10.16. 

 

 

Bruker-

utvalget 

 
Fellesmøte 

med myndige 

NAV-kontor 

som tema. 

Drøfte 

diskusjons-

grunnlaget og 

innspill 

MBA 

 
Drøfte videre 

prosess og 

innspill 
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NAV, 29.09.2016 Side 11 

Hva skjer videre i Arbeids- og 
velferdsdirektoratet? 

 Diskusjonsnotatet sendes ut i juli 2016 

 Lokale diskusjoner 

 Frist for tilbakemeldinger til arbeidsgruppen: 1. november  
– Tilbakemeldingene gis til neste ledd som samler trådene – lokale 

frister 

 Arbeidsgruppen gir sin anbefaling om videre utvikling og 

tiltak til arbeids- og velferdsdirektøren før jul.  

 Anbefalingen behandles i relevante organer i januar 2017. 

 Vi endrer og utvikler oss for å gi bedre brukeropplevelser 

og hjelpe flere i arbeid – allerede fra nå. 
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BALLEN SKAL I MÅL 
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Invitasjon  

NAV skal bli bedre til å hjelpe flere i arbeid og aktivitet og skape bedre brukermøter. Med 

dette notatet inviteres arbeids- og velferdsforvaltningen og partnerskapet til en diskusjon om 

hvilke endringer som er nødvendig for å lykkes bedre med dette, innenfor de rammer som 

trekkes opp i stortingsmelding nr. 33 (2015-16) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet».  

Arbeidsgruppen for et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor inviterer alle i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, fremfor alt partnerskapet, medarbeidere i NAV-kontorene og brukerne 

til en åpen diskusjon om hvilke endringer NAV burde gjøre for å gi brukerne bedre møter 

med NAV og hjelpe flere til å skaffe seg jobb.  

 

Fylkesdirektørene i Arbeids- og velferdsetaten vil ha et særlig ansvar for å sikre en god 

diskusjon i NAV-kontorene med brukerutvalg osv. KS vil sende ut drøftingsnotatet til de 

fylkesvise rådmannsutvalgene hvor det legges opp til diskusjoner rundt de sentrale 

problemstillingene rapporten omtaler. Det sentrale rådmannsutvalget og storbynettverket 

NAV vil også gi innspill. Vi oppfordrer likevel til dialog mellom fylket og kommunen lokalt.  

Arbeidsgruppens medlemmer deltar gjerne i lokale diskusjoner så langt de har kapasitet.  

Vi ber om at innspill blir sendt til oss før utgangen av oktober. Både henvendelser og innspill 

sendes til arbeidsgruppens epost: losningsdyktig@nav.no. Innspill fra rådmannsfora sendes 

til KS som videreformidler til arbeidsgruppen. 

 

Notatet er laget av en arbeidsgruppe med deltakere fra arbeids- og velferdsforvaltningen, 

kommunesektoren og det sentrale brukerutvalget. Arbeidsgruppen skal gi råd om 

videreutviklingen av et løsningsdyktig NAV-kontor til arbeids- og velferdsdirektøren i 

desember. Innspill til problemstillingene vi tar opp i dette notatet vil være av stor betydning 

for de rådene arbeidsgruppen skal gi arbeids- og velferdsdirektøren i desember. 

Mye av det som diskuteres ligger innenfor arbeids- og velferdsforvaltningens handlingsrom, 

noe er konkretiseringer av føringer fra stortingsmeldingen, andre spørsmål er avhengig av 

politiske beslutninger. Noe kan gjøres raskt, mens noe vil ta lengre tid å få på plass. 

Ambisjonen vår er å gå fremover så fort som mulig, samtidig som vi hele veien gir bedre 

tjenester til brukerne av NAV. 

 

På vegne av arbeidsgruppen  

 

Kjell Hugvik 

Arbeidsgruppens leder 

Arbeids- og tjenestedirektør  
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1 Bakgrunn 

Brukernes og de politiske myndighetenes forventninger til NAV er store. Stortingsmelding 33 

(2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være 

førsteprioritet i NAV. Det at NAV er viktig i mange menneskers liv, og at vi skal gi 

mennesker muligheter, er viktige grunner til at mange av oss jobber i NAV.  

 

I stortingsmeldingen varsles en rekke endringer i styringen av arbeids- og velferdsetaten. 

Følgende forslag er særlig aktuelle når det gjelder å myndiggjøre NAV-kontorene: 

 Utvikle en mer felles styringslogikk mellom stat og kommune 

 Gi mer overordnede krav i stedet for detaljerte krav 

 Utvikle en forenklet brukeroppfølging 

 Stille krav til kvalitet og resultat for brukerne i stedet for antall plasser i arbeidsrettede 

tiltak 

 La NAV-kontorene velge å gjennomføre flere tiltak i egen regi, som alternativ til å 

kjøpe tiltak (også kalt egenproduksjon) 

 Utvikle ledelse og kompetanse i NAV-kontorene  

 Spisse innholdet i NAV-kontorene, slik at mer handler om arbeid 

 Etablere større NAV-kontor med større kompetansemiljøer gjennom 

kommunesammenslåing og interkommunale løsninger 

 Skape et bedre grunnlag for kunnskapsbasert tjenesteutvikling 

 Videreutvikle og gjennomføre kanalstrategien, slik at vi kan prioritere de brukerne 

som trenger mest oppmerksomhet.  

 

Stortingets behandling av meldingen i november 2016 vil ha betydning for det videre 

arbeidet.  

 

Det myndige og løsningsdyktige NAV-kontoret handler om hvordan vi løser oppgavene og 

organiserer arbeidet, ikke om det enkelte lokale, fysiske kontoret. Kontaktsentrene og nav.no 

er slik sett en del av NAV-kontoret.  

NAV-kontorene er et partnerskap mellom den enkelte kommunen og Arbeids- og velferds-

etaten i fylket. Vesentlige endringer diskuteres i partnerskapet og nedfelles eventuelt i 

partnerskapsavtalen. Dette ligger til grunn både for dette diskusjonsgrunnlaget og for den 

kommende utviklingen av myndige og løsningsdyktige NAV-kontor.  Utviklingen av NAV-

kontorene skal også skje innenfor rammene av ett NAV. 

Gode offentlige arbeids- og velferdstjenester forutsetter at samarbeidet mellom de to partene 

er godt og likeverdig. Brukerne skal møte et NAV-kontor der statlige og kommunale tjenester 

fremstår helhetlig og integrert. Begge parter har et gjensidig utbytte av å samarbeide tett om 

tjenester til NAV-kontorets brukere.  

Kommunene har ansvar for en rekke tjenester til befolkningen, og den kommunale delen av 

NAV-kontoret er kun en del av tjenestetilbudet. Utgifter til økonomisk sosialhjelp er en 

betydelig post på mange kommunebudsjetter. Både volumet og måten man bruker disse 

midlene på er omfattet av stor interesse hos lokalpolitikerne. Også for kommunen er økt 

overgang til arbeid viktig. Siden kommunene er et selvstendig forvaltningsnivå står 

kommunene friere i oppfølging av stortingsmeldingen enn hva arbeids- og velferdsetaten 
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gjør. Begge partnerne i NAV har imidlertid felles interesse av å utvikle et velfungerende 

NAV-kontor. Vi har en felles forpliktelse overfor bruker, som ikke skiller mellom NAV-stat 

og NAV-kommune.  

Utfordringer som «drop-out» fra videregående skole, og mange nye innbyggere fra andre 

land og kulturer, stiller krav til kompetanse som vanskelig kan løses uten større fagmiljøer. 

Innenfor den sosialfaglige delen av NAV, er fagmiljøer og kompetanse viktig for å kunne 

hjelpe brukeren best mulig. Det betyr at kommunesektoren kan ha interesse av å være med på 

løp som sikrer større fagmiljøer, reduserer sårbarhet og øker kompetansen hos 

medarbeiderne. Dette er problemstillinger som kommunesektoren må finne løsninger på 

uavhengig av den pågående kommunereformen.  

Arbeidsgruppen har ikke drøftet oppgavene i Arbeids- og velferdsetatens fylkes/regionsnivå, 

siden det pågår en egen utredningsprosess om dette. 

Stortingsmeldingen trekker opp de store linjene for utviklingen. Utfordringene på det enkelte 

NAV-kontoret vil variere. Arbeidsgruppen gir derfor ikke noen nåsituasjonsbeskrivelse eller 

gap-analyse. Medarbeidere og ledere ved hvert kontor må selv vurdere sin egen situasjon og 

hvilke endringer som er av størst betydning for dem. Utviklingsretningen forplikter lederne til 

å ta i bruk handlingsrommet. NAV må se seg selv utenfra og jakte på hva som kan bli bedre. 

 

I kapittel 2 gir arbeidsgruppen sitt forslag til hva et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor 

skal være.  

I kapittel 3 diskuteres en rekke områder som arbeidsgruppen mener må utvikles slik at NAV-

kontorene blir løsningsdyktige og myndige. Vi har samlet dem under tre temaer: likhet og 

lokal tilpasning, styring og ledelse, lokale initiativ og sentral utvikling. Vi avslutter hvert 

delkapittel med spørsmål til refleksjon og diskusjon.   

Ettersom det blir mange ulike spørsmål i kapittel tre, samler vi trådene i noen hovedspørsmål 

i kapittel 4 og skisserer prosessen videre. 

Det er fremfor alt spørsmålene i kapittel 4 arbeidsgruppen ønsker innspill på, men vi er 

selvfølgelig åpne for innspill også på andre tema. Tilbakemeldingen vi får vil være av stor 

betydning når arbeidsgruppen skal utforme sin rapport til arbeids- og velferdsdirektøren før 

jul.  
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2 Fremtidsscenarier for et myndig og løsningsdyktig NAV-

kontor  

Et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor kan forstås på flere måter. I arbeidsgruppens 

mandat er det gitt noen kjennetegn ved et løsningsdyktig og myndig kontor. For noen er 

avgjørelsesmyndighet i stønadssaker viktig. Andre legger større vekt på myndig i betyd-

ningen kompetent. Andre igjen mener det å være myndig er en forutsetning for å være 

løsningsdyktig, men av liten verdi i seg selv. Brukerrepresentanter peker på at brukere i en 

usikker livssituasjon ikke nødvendigvis vil føle seg vel i møtet med et myndig kontor – i 

betydningen strengt, krevende, ovenfra og ned. Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor kan 

også handle om hvordan vi utøver tjenestene. 

Arbeidsgruppen legger frem fire mulige brukeropplevelser (fremtidsbilder) av NAV-kontor 

og hva som er gjort i NAV for å komme dit, som innspill til hva det innebærer å være et 

myndig og løsningsdyktig NAV-kontor. 

2.1 Arbeidsgiveren 

Vår virksomhet har det siste halve året oppbemannet med 15 stillinger, fra 70 til 85 

medarbeidere. NAV har vært min viktigste rekrutteringspartner. 

Fra før var jeg kjent med NAV gjennom næringsforum, sykefraværsoppfølging og i 

forbindelse med en arbeidstrening. Jeg kontaktet NAV på arbeidsgivertelefonen, der fikk jeg 

god informasjon om hva jeg kunne finne på arbeidsgiversidene på nav.no, og jeg ble satt i 

kontakt med en egen markedskontakt. Det lokale NAV-kontoret har et eget markedsteam 

med medarbeidere som har ansvar for hver sine bransjer. Markedskontakten kjente til 

bransjen fra før og hadde forståelse for mine behov. I og med at vi skulle rekruttere såpass 

mange, foreslo NAV å arrangere ett treff mellom oss og aktuelle arbeidssøkere. Vi ble enige 

om at vi både skulle rekruttere direkte inn i ordinære stillinger, og at vi skulle rekruttere 

gjennom arbeidstrening og lønnstilskudd.  

Markedskontakten vurderte aktuelle arbeidssøkere på nav.no. Markedskontakten gjorde også 

interne søk etter kandidater, sammen med veiledere i NAV-kontoret. De aktuelle kandidatene 

ble kontaktet på ditt nav/sms og fikk informasjon om arrangementet vårt.   NAV hadde møter 

i forkant med noen av dem for å sikre at de var motiverte og kunne starte opp hos oss. Noen 

trengte nok også litt støtte.  

På selve dagen møtte vi fra ledelsen i bedriften, sammen med markedskontaktene. Vi hadde 

satt av ett kvarter til hver kandidat, og intervjuet over 40 kandidater.  

5 personer fikk jobb der og da, 3 fikk jobb etter at jeg møtte dem en gang til, og 3 personer 

har vi ansatt etter at de startet opp med arbeidstrening. To av disse har nå et lønnstilskudd. I 

tillegg har vi i etterkant fått oversendt gode kandidater med de rette holdningene, så nå er vi 

der vi skal være. 

Det har betydd mye for meg å ha en egen kontaktperson på NAV-kontoret. Vi stoler på 

hverandre. Etter disse gode erfaringene, og et møte med IA-rådgiveren, bestemte vi oss for å 

bli IA-bedrift. I dag har vi et lite team fra NAV knyttet til vår virksomhet. Markedskontakten, 

IA-rådgiveren og veilederen på NAV-kontoret støtter oss i oppfølgingen av sykmeldte.  

Vår bedrift har noen sesongbehov, særlig når det gjelder sjåfører. NAV er til stor hjelp når vi 

jobber med tiltak for å håndtere disse sesongsvingningene. Vi ønsker å være med og ta et 

samfunnsansvar sammen med NAV, og er nå i gang med å skolere aktuelle sjåfører som 

lenge har stått utenfor arbeidslivet. 
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NAV-lederen 

De siste årene har NAV utviklet en rekke digitale verktøy som innebærer at vi gir bedre 

rekrutteringsbistand til arbeidsgiverne.  

NAV kontaktsenter gir veiledning til arbeidsgivere som kontakter dem på nav.no, og NAV-

kontorene har egne markedsteam i en bo- og arbeidsregion. Der man ikke har slått sammen 

kontor, jobber statlig ansatte på tvers av kommuner i regionen. Teamene har kompetanse på 

rekruttering, permisjoner, masseoppsigelser, tiltak og Eures-arbeid. Disse teamene skaper 

mange ulike treffpunkt mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere, både større jobbmesser og 

mindre arrangementer for bedrifter som trenger rekrutteringsbistand. Det rekrutteres vanligvis 

til ordinært arbeid, men for arbeidssøkere med behov for noe ekstra tilrettelegging i en 

oppstart, har vi flere tiltak å tilby. 

Alle som henvender seg til NAV om rekrutteringsbistand, får beskjed om aktuelle kandidater 

innen 24 timer. Markedskontaktene deltar i ulike næringsforum og kjenner bransjene og de 

enkelte bedriftene godt. De har tett kontakt med arbeidsgivere og kartlegger behov og 

muligheter, for eksempel om bedrifter har arbeidsoppgaver som ikke krever så gode 

norskkunnskaper.  

Markedskontaktene gir også innspill til tiltak som markedet har behov for. Ulike AMO-kurs 

er eksempler på dette. Sammen med bedriften og tiltaksarrangører skreddersyr NAV tiltak 

som er tilpasset behovene i markedet. NAV-kontoret har myndighet til selv å utforme 

tiltakene sammen med leverandørene og bedriftene. I slike tilfeller etablerer vi rekrutterings-

avtaler. Vi tenker nasjonalt i markedsarbeidet. Det betyr at erfaringer fra markedsteamene blir 

delt i storregionale nettverk. Enkelte NAV-kontor har et spesielt ansvar for å dele sine 

erfaringer og bidra til nasjonal kunnskapsdeling. Tjenester fra EURES inngår også i kontoret.  

2.2 Arbeidssøkeren 

For tre måneder siden mistet jeg jobben i fylkeskommunen. Det var bare et vikariat, så jeg 

hadde søkt på noen stillinger mens jeg var i jobben, men hadde ikke fått noe napp. 

For å få oversikt over jobber jeg kunne søke på gikk jeg inn på nav.no. Det ble en positiv 

opplevelse. Det var oversiktlig og enkelt å finne frem, og regelverk og informasjon om 

tjenester var forklart med både tekst og video. Forventningene til meg som arbeidssøker ble 

også formidlet på en motiverende måte. Det var artig å se at sidene var så godt tilpasset 

mennesker med lese- og skrivevansker gjennom bruk av tegneserier.  

Det var også nyttig å bruke chat til å dele erfaringer og få tips og råd fra andre arbeidssøkere 

og ansatte i NAV. 

Jeg har kommunisert med NAV på nettet, og blant annet fortalt om kontakten jeg har hatt 

med vikarbyrå og hvilke stillinger jeg har søkt. NAV har gitt meg tips tilbake om hvordan jeg 

kan markedsføre meg og min kompetanse. Jeg har også hatt kontakt med NAV på telefon.  

Etter å ha vært på jobbmesse fikk jeg et tilkallingsoppdrag formidlet fra NAV, i forbindelse 

med kulturfestivalen her i sommer. Det ble en fin attest å ta med videre, og det gav meg nye 

kontakter. 

Som relativt nyutdannet, med ett års arbeidserfaring og med bachelor i statsvitenskap, er jo 

arbeidsmarkedet stort og mulighetene ganske gode. Likevel er det ikke så mange jobber her 

jeg bor som passer for en med min utdanning. Den geografiske oversikten på nav.no over 

ledige stillinger gjorde det enklere å finne en jobb der jeg fikk brukt utdannelsen min. Jeg 

forsto jeg måtte flytte, for da jeg fant den jobben som jeg nå kan kalle min, skjønte jeg at den 

var midt i blinken.   
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NAV-lederen: 

De siste årene har vi jobbet godt med brukervennlige løsninger på nav.no. Denne arbeids-

søkeren trengte ikke å oppsøke NAV-kontoret for å få hjelp til å finne en jobb. Etaten har 

utviklet nettløsninger for ulike brukergrupper. Dette har forenklet kommunikasjonen med 

brukerne, særlig når det gjelder oppfølging av aktiviteter og om de har lest og forstått 

regelverket. Brukertilfredsheten stiger. 

Nav.no er vår viktigste kanal for ordinære arbeidssøkere. I NAV-kontoret har vi også opp-

arbeidet oss god kompetanse om de digitale løsningene. Det er viktig for at veilederne i vårt 

førsteledd kan få dem som kommer til NAV-kontoret til å ta i bruk vår digitale kommunika-

sjon. Vi er også blitt mye bedre på å dokumentere kontakten vi har med brukerne slik at de 

slipper å gjenta informasjon de allerede har gitt oss.  

Med de gode digitale løsningene vi nå har, er det i hovedsak kun Kontaktsenteret som har 

direkte kontakt med ordinære arbeidssøkerne dersom de trenger råd rundt 

registreringsprosessen, utformingen av CV eller motivasjon og råd for å komme seg i gang på 

egenhånd.   

Markedsteamet her på kontoret er viktig i vår formidling av arbeidssøkere. Vi arrangerer 

hyppige treff mellom arbeidsgivere med rekrutteringsbehov og de som trenger jobb. Våre 

jobbformidlere er oppdaterte på hva som finnes av ledige kandidater, og de kontakter aktuelle 

kandidater digitalt. 

Det er viktig at jobbformidleren kjenner bedriftenes behov for å kunne formidle den rette 

arbeidssøkeren til den rette jobben. De kartlegger bedriftenes behov, kartlegger arbeids-

søkernes evner og kobler arbeidssøkere med arbeidsgivere. Mobile IT-løsninger er viktig for 

alle som jobber med oppfølging i NAV-kontoret. Det har også bidratt til bedre 

dokumentasjon av saksgangen.  

Dersom en arbeidssøker fremdeles står uten jobb etter tre måneders ledighet, blir hun eller 

han innkalt til informasjonsmøte. Informasjonsmøtene holdes felles for kommunene i bo- og 

arbeidsmarkedsregionen. På disse informasjonsmøtene deltar ofte en bedriftsleder eller et 

vikarbyrå, og sammen med markedsteamet gir de gode råd til arbeidssøkerne. Kravene til 

aktivitet og mobilitet diskuteres også på disse møtene, for dette håndheves konsekvent. 

Jobbformidleren har også individuelle kartleggingssamtaler med arbeidssøkere i forbindelse 

med dette møtet. 

2.3 Sykmeldt arbeidstaker 

For ett og et halvt år siden fikk jeg diagnosen brystkreft. Jeg følte meg frisk, men skjønte at 

jeg var alvorlig syk. Jeg ønsket å leve normalt, fortsette å være aktiv, og ikke minst å jobbe. 

Da jeg startet opp med behandlinger, gikk funksjonsnivået mitt ned.  

NAV har i denne perioden vært en av mange viktige aktører som har bidratt til at jeg i dag er 

60 % tilbake i jobb, med mål om å være fullt tilbake innen årets utgang.  

Den første tiden foregikk kommunikasjonen mellom NAV og meg gjennom nav.no. 

Informasjonen var tydelig, og det gikk klart fram hva som var forventningene både til 

arbeidsgiveren og til meg når det gjaldt å lete etter muligheter på arbeidsplassen. Min 

egenvurdering av helsen min var krevende. På et tidlig stadium var jeg nok urealistisk 

optimist, på tross av at jeg hadde problemer både med konsentrasjonen og med 

hukommelsen. Den første tiden med operasjon og behandling krevde mye av meg. Men det 

var viktig for meg å kunne komme innom arbeidsplassen, delta på noen møter, og snakke 
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med kollegaene mine. Kommunens kreftkoordinator var også av stor betydning i denne 

perioden, da jeg hadde mange spørsmål.  

Vår bedrift har en kontaktperson fra NAV-kontoret som jobber med sykefraværsoppfølging, 

han kjenner etter hvert bedriften vår godt. Bedriften vår er også en IA-bedrift. Både jeg og 

arbeidsgiveren min ønsket åpenhet rundt sykdommen, og om hva som var nødvendig for å 

tilrettelegge. IA-rådgiveren ga oss et nyttig tips om å involvere kreftforeningen. Sammen 

lagde vi et lite miniseminar på et kontormøte på arbeidsplassen min, slik at kollegaene mine 

fikk mulighet til å forstå situasjonen. Kunnskap er med på å ufarliggjøre dialogen rundt 

sykdom, og skape forståelse for tilretteleggingen.  

Dialogmøtet med NAV ble satt opp etter 14 uker med sykemelding. Tilstede var både 

fastlegen, arbeidsgiveren, NAV-veilederen og selvfølgelig jeg. NAV-veilederen framsto 

trygg, med god kompetanse på regelverket og mulighetene i hele NAV. Vi drøftet mulige 

hjelpemidler og andre tiltak som kunne hjelpe meg å opprettholde kontakten med 

arbeidsplassen selv om jeg var under behandling.  

I perioder var det mer enn nok å konsentrere seg om behandlingen og familien. NAV 

informerte oss om muligheten til å komme i kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen. 

Det var nødvendig i en periode og det gav oss økt trygghet. Selv om kontakten med 

arbeidsgiveren min har variert i omfang gjennom sykdomsforløpet mitt, var den gode starten, 

med dialog og trygghet på at jeg selv kunne si i fra når jeg trengte helt ro, med på å gjøre det 

enklere å komme tilbake og begynne å jobbe gradert. 

Da jeg hadde vært sykemeldt i 30 uker, fikk jeg en innkalling til informasjonsmøte på NAV-

kontoret. Jeg ble orientert om endringene som inntrer i økonomien etter ett år med syk-

melding, om hva jeg kunne forvente av oppfølging fra NAV-kontoret, og hva de forventet av 

bidrag fra meg.  

I følge legene er jeg nå frisk, men i motsetning til da de sa jeg var syk, føler jeg meg ikke helt 

frisk ennå. Jeg har ikke det samme energinivået, og jeg sliter fremdeles noe med hukom-

melsen. Derfor er jeg gradvis på vei tilbake til jobb, og til å finne igjen meg selv. Jeg har en 

kombinasjon av AAP og lønn. Det har vært og er en god støtte i å ha en veileder i NAV-

kontoret som kjenner både meg, min arbeidsgiver og virksomheten vår godt.  

 

NAV-lederen 

Virksomhetsorganisering på sykefraværsområdet i hele regionen bidrar til fornøyde brukere. 

Denne måten å jobbe på gir en samordnet, kunnskapsbasert oppfølging der arbeidstakerne og 

virksomheten ses i sammenheng. en fast kontaktperson på NAV-kontorene samarbeider med 

en fast kontaktperson fra arbeidslivssenteret. Det gir en bedre samhandling med arbeids-

giverne, og NAVs tjenester oppleves som mer koordinert. 

Erfaringer med håndhevingen av aktivitetskravet for sykmeldte har vist at det var behov for 

forenklinger, blant annet fordi informasjonsflyten med arbeidsgiverne og sykemelderne var 

unødig komplisert. Informasjonen og dialogen i en tidlig fase går gjennom våre digitale 

plattformer. Det er forventet at arbeidsgiveren tilrettelegger for den sykmeldte, med mindre 

det kan dokumenteres at tilrettelegging ikke er mulig. Det går nå også tydeligere fram hva 

forventningen er til den sykemeldte, og egenvurderingen er et viktig ledd i å finne løsninger. 

Grensesnittet mellom NAV-kontoret og forvaltningsenhetene er også endret for å bedre 

kommunikasjonen med brukerne og å redusere dobbeltarbeid. Dette gjelder også i den videre 

oppfølgingen når vi vurderer AAP og uføretrygd.  
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Dialogen med ulike brukerorganisasjoner er utviklet de seneste årene. Deres kompetanse er et 

viktig bidrag til opplæringen av både NAV-ansatte og arbeidsgivere.  

NAV-kontoret har god kunnskap om lovverket og. Vi har også fått bedre kunnskap om ulike 

sykdommer gjennom dialogen med rådgivende lege. Enkelte NAV-kontor har også 

kompetanseveiledere og rådgivende leger i kontoret. Disse er med i en nasjonal utvikling av 

sykefraværsoppfølgingen og støtter opp med fagdager for ansatte i tilstøtende regioner. Ulike 

NAV-kontor har ansvar utover sitt nedslagsfelt for ulike kompetanseområder. Dette er 

koordinert slik at alle har et kompetansekontor tilknyttet sitt NAV-kontor.   

2.4 Arbeidssøker med helse-, rus-, sosiale-, og 

kompetanseutfordringer 

Jeg er en ung mann på 25, og her vil jeg fortelle min historie om mitt møte med NAV-

kontoret, og hvordan det bidro til at jeg i dag har bestemt meg for å ta fagbrev.  

For ett år siden troppet jeg opp på NAV-kontoret. Det var en kald augustmorgen, jeg var 

sulten, kompisen min hadde sagt at nok var nok av å sove på sofaen hos han. Jeg hadde festa i 

en og en halv måned mer eller mindre i strekk, og gjelda både til foreldre, kompiser og på 

kredittkortet hadde tårna seg opp. Jeg likte ikke meg selv, jeg likte i grunn ingen, og jeg 

tenkte at jeg heller ikke ville like å møte NAV. Jeg trodde at jeg ville mislike dem like sterkt 

som jeg hata skola. Men jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte ha penger til mat, og jeg måtte ha 

et sted å bo, og jeg visste at jeg kunne søke akutthjelp hos NAV.  

Denne historien kunne blitt lang, for det er ikke få kontakter jeg har hatt med NAV og andre i 

kommunen i dette året. 

At jeg gikk til NAV den dagen var bra. Viktigst for meg var det at jeg ble møtt av folk som 

hadde tro på meg, og som viste at dem brydde seg om hvordan det gikk med meg. 

Selvfølgelig var det også viktig at jeg fikk hjelp til midlertidig bolig og penger. Og ja, jeg 

trengte å våkne. Jeg måtte lære meg å passe på meg sjøl, og å ta i mot hjelp fra andre. Jeg har 

fremdeles møter med psykisk helsetjeneste en ettermiddag annenhver uke, det er ok, det.  

Mitt første møte med arbeid var et tiltak i kommunens jobb-base. Dette gjorde jeg jo mest 

fordi jeg måtte - for å få penger - men når du kommer til et sted der folka ser deg, tror på deg, 

og du opplever deg nyttig, ja da vokser du. 

Ungdomsveilederen min på NAV lot meg så møte en jobbspesialist. Jeg fikk støtte og 

oppbakking, hun fikk meg til å fortelle om hva jeg likte å drive med, og hva jeg kunne tenke 

meg å jobbe med. Hun så at jeg kunne ting som jeg selv egentlig ikke trodde betydde så mye, 

men det gjorde visst det. For hun hadde kontakter i arbeidslivet, og visste om en bedrift som 

kunne trenge meg. Har ikke kommet for seint på jobben én dag! Etter bare fire uker på såkalt 

«jobbsmak», fikk jeg et vikariat med lønnstilskudd. Det hender at jobbspesialisten kommer 

innom på jobben her. Hun bryr seg virkelig. Nå har jeg bestemt meg for å ta fagbrevet fra 

høsten, og skal fortsette å jobbe noe ved siden av skola.  

 

NAV-lederen 

Når vi følger opp brukerne, er det deres behov som er avgjørende. Vi har innsett at arbeids-

evnevurderingene vi gjorde tidligere av hvem står nær eller langt fra arbeidslivet, ikke var 

hensiktsmessig. Derfor er situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsats, begreper vi har 

lagt bak oss. Da vi i stedet begynte å jobbe etter supported employmentmetodikk, så vi gang 
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på gang at brukere som tidligere ble vurdert til å stå langt unna arbeidslivet, fikk ordinært 

arbeid med den rette oppfølgingen.  

Vi skiller ikke mellom kommunalt eller statlig ansatt i vårt NAV-kontor. Når vi skal 

rekruttere nye medarbeidere, blir kontorets behov for kompetanse og oppgaveløsning vurdert. 

Vi har mange forskjellige behov, men en fellesnevner for alle som møter mennesker er 

kompetanse på relasjoner og inkludering, derfor er vi spesielt opptatt av å bygge opp denne 

kompetansen hos alle. 

Vårt NAV-kontor har sju team, i tillegg til lederteamet. Vi valgte denne organiseringen på 

bakgrunn av gode erfaringer med ungdomsteam og forskningen AFI gjennomførte i 

ungdomssatsingen. Denne forskningen kan overføres til andre målgrupper. Det er fem team 

som jobber med oppfølging av personbrukere: voksne, ungdom, innvandrere, sykefravær og 

ordinære arbeidssøkere. I tillegg har vi to team som betjener alle teamene på tvers: markeds-

team og økonomiteam. Hvert oppfølgingsteam har en ruskonsulent og en jobbspesialist. 

Jobbspesialistene samarbeider med markedsteamet, som også Eures er en del av.  

Vi både kjøper tiltak og utfører tiltak i egen regi. Som en utvikling av pilotprosjektene på 

supported employment og kjerneoppgaver i NAV-kontoret, ble det naturlig at NAV nå selv 

gjennomfører oppfølgingstiltaket supported employment/individuell jobbstøtte. Noen NAV-

kontor har Senter for jobbmestring og Arbeidsrådgivningskontoret tilknyttet til sin enhet. 

Disse utfører oppfølging også utenfor sitt nedslagsfelt og bidrar til kompetanse- og 

tjenesteutvikling for hele NAV.  

Vi har stor frihet til å utforme de tiltakene vi kjøper.  Mange tiltak er utviklet i nært 

samarbeid med bedrifter i regionen. Et eksempel er pleieassistentkurset vi lagde sammen med 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vi har opparbeidet en vikarpool for hjemmetjenesten, 

bofellesskap og institusjonstjenestene, dette er et viktig springbrett inn i arbeidslivet for 

mange. Vi startet dette tiltaket med innvandrere som målgruppe, og kommunen finansierte 

forsterket norskopplæring som en del av tiltaket.  

I ungdomsoppfølgingen er AAP borte. Dette setter vi pris på fordi vi slipper å vektlegge de 

helsemessige begrensningene og heller kan se etter brukernes evner.  
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3 Hvordan bli et løsningsdyktig og myndig NAV-kontor? 

Når en arbeidssøker går stoltere ut av døren, med større tro på seg selv og ett skritt nærmere 

jobb, når en arbeidsledig kommer i arbeid, når personer som ikke kommer inn på det 

ordinære arbeidsmarkedet likevel får mulighet til å gjøre en innsats i arbeidslivet, når 

brukeren mestrer livet sitt bedre – det er da NAV skaper verdi.  

NAV skaper verdi når en ledig stilling blir raskere besatt, kanskje av en som ellers ikke ville 

kommet i jobb, og når arbeidsgiveren og arbeidstakeren etter et møte med NAV finner en 

måte å redusere sykefraværet på.  

Det er disse to brukergruppene, individer og arbeidsgivere, NAV-kontoret er til for.  Det 

naturlige spørsmålet er da: Hva skal til for å skape mest mulig verdi i møtet med en arbeids-

giver eller enkeltperson? Og ettersom det er medarbeiderne som møter brukerne, blir spørs-

målet videre; hvordan kan NAV-medarbeiderne bli myndige og løsningsdyktige i jobben?  

I NAV vet vi at en viktig del av dette er å kjenne det lokale arbeidsmarkedet, kunne se 

brukeren med arbeidsgiverens øyne, kunne spille på ressurser utenfor NAV-kontoret, veilede 

brukeren til tro på egne ressurser og muligheter osv. I dette notatet retter arbeidsgruppen 

oppmerksomheten mot dilemmaer og endringer som er direkte knyttet til å bli et myndig og 

løsningsdyktig NAV-kontor. 

Kommunesammenslåinger og interkommunale løsninger viser at NAV-kontoret ikke trenger 

å defineres som et sted eller lokale. I sammenslåtte kommuner og interkommunale kontor er 

det ett NAV-kontor, men flere tjenestesteder. Når NAV etter hvert får flere tjenester på nett 

og telefon, og bedre mobilitetsløsninger for medarbeidere, innebærer det at det fysiske 

kontoret får mindre betydning. På områder som markedsarbeid kan ett NAV-kontor i dag 

være ansvarlig for å levere tjenester til flere kontor. Og kanskje må det bli mer vanlig at noen 

kontor dekker andre enheters behov for kompetanse, kapasitet eller tjenester på enkeltom-

råder. NAV har ambisjoner om i større grad å treffe brukeren på arbeidsplassen enn inne på 

NAV-kontoret. I diskusjonen om myndige og løsningsdyktige NAV-kontor er «NAV-kontor» 

en organisatorisk ramme for å løse oppgaver, ikke et fysisk lokale eller begrenset til den 

enkelte kommune. Men selvfølgelig vil det fortsatt være fysiske NAV-kontor.  

På de fleste områder som diskuteres i notatet er det nødvendig å gjøre avveininger. Det er 

mange dilemmaer og få klare, enkle løsninger. Arbeidsgruppen gir ikke svarene, men viser 

mulige avveininger og løsninger og stiller spørsmål. Mye ligger innenfor kontorenes og 

NAV-forvaltningens handlingsrom, andre spørsmål er avhengig av politiske beslutninger. 

Noe kan gjøres raskt, mens noe vil det ta lengre tid å få på plass. Ambisjonen bør være å gå 

fremover så fort som mulig, samtidig som vi sikrer at det hele veien gis bedre tjenester til 

brukerne. 

3.1 Hvordan balansere likhet og lokal frihet? 

Vi skal være ett NAV sett fra brukerens side. Brukeren er lite interessert i om det er NAV stat 

eller NAV kommune, NAV-kontoret, NAV forvaltning eller en annen NAV-enhet som har 

ansvaret.  

Generelt er det slik at standardiserte interne prosesser gir større intern effektivitet, særlig der 

flere enheter er involvert i samme sak. Det er en av grunnene til at etaten har satt «ett NAV» 

på dagsorden. Sentral styring kan mobilisere hele organisasjonen til å løse viktige 

samfunnsproblemer, men lokale prioriteringer øker muligheten for å løse problemene slik de 

fremstår lokalt. NAV er ikke i en situasjon hvor vi kan velge den ene eller andre måten å se 

det på, det handler om å finne balansen. 
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Vi kan heller ikke overse at det er betydelige forskjeller mellom kontorer i dag. Forskjellene 

kan være godt begrunnet, og kan være uttrykk for et lokalt handlingsrom som er godt 

utnyttet.  Brukere ser ikke nødvendigvis ulikhet som et problem, hvis de opplever at de blir 

tatt på alvor. I mange situasjoner er likeverdig tjenester viktigere enn like tjenester.  Målet 

kan være at NAV blir mer lik der det er viktigst og ellers har lokalt handlingsrom. 

3.1.1 Like tjenester til arbeidsgivere og samhandlere 

Brukere vil ofte forvente likebehandling på tvers av kontorer, f.eks. når de sammenlikner sin 

sak med andres eller når de har flyttet «Når jeg fikk arbeidstrening fra NAV Sørum, hvorfor 

får jeg ikke det her på NAV Bodø?» Slike forskjeller kan begrunnes i ulikheter i 

arbeidsmarked og hva som er nødvendig for å komme i arbeid. 

Arbeidsgivere vil forvente lik sykefraværsoppfølging av alle sine medarbeidere, uavhengig 

av hvilket NAV-kontor den ansatte sokner til. Arbeidsgivere med interne HMS-rutiner for 

hele landet, forventer at NAV har like tjenester for oppfølging av sykmeldte over hele landet.  

Den siste tiden har Arbeids- og velferdsetaten inngått avtaler om rekrutteringsbistand med 

flere landsdekkende arbeidsgivere. Andre kan være interessert i avtaler om integrering av 

innvandrere. For arbeidsgiverne er en hovedhensikt å få like, forutsigbare tjenester og 

samarbeidsformer på tvers av geografi. Også utdanningsmyndigheter og 

spesialisthelsetjenesten forventer en betydelig grad av likhet på tvers av kontorer. 

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å vurdere 

Arbeids- og velferdsetatens bistand til arbeidsgivere og arbeidslivssentrenes rolle. Formålet 

skal være å vurdere og eventuelt komme med endringsforslag til Arbeids- og velferdsetatens 

bistand til arbeidsgivere med sikte på å gi arbeidsgivere helhetlig og effektiv innsats basert på 

arbeidsgivernes behov. Direktoratet har i første omgang startet en kartlegging av organisering 

av tjenester til arbeidsgivere og erfaringene med ulike organisasjonsmodeller. Resultatene 

skal være klare i løpet av høsten.   

 

 

 

3.1.2 Rettsikkerhet for ytelser 

Brukerens utfordringer på arbeidsmarkedet har betydning både for rett til ytelse og for 

oppfølging for å komme i arbeid. Bistand for å komme i jobbe skal tilpasses den enkelte 

bruker og det lokale arbeidsmarkedet. Brukerne skal ha likeverdige tjenester. Retten til 

ytelser handler i langt større grad om likhet. 

I St.meld. 33 sies det blant annet. «Regjeringen ønsker å gi økt handlingsrom til NAV-

kontorene. Rett til tjenester og ytelser skal være like uansett hvilket NAV-kontor brukeren 

tilhører». Hvordan får vi til begge deler? I regjeringsplattformen står det at «Den økonomiske 

Spørsmål:  

 Hvordan kan NAV sørge for koordinerte og like tjenester til arbeidsgivere og 

samhandlere på tvers av NAV-kontor? 

 Hva vil vi legge mest vekt på; arbeidsgivernes ønske om like tjenester på tvers av 

kontorer eller NAV-kontorets mulighet for lokal tilpasning? 
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sosialhjelpen videreføres som en kommunal og skjønnsbasert ytelse». Dette gir et annet 

utgangspunkt enn for folketrygdens ytelser. 

NAV-kontoret har betydelig innflytelse på brukerens rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) 

og uføretrygd gjennom arbeidsevnevurderingen (AEV). Dette er avgjørelser med stor 

økonomisk betydning for både brukeren og samfunnet. AEV er også inngangsporten for rett 

til kvalifiseringsprogrammet (KVP). Utformingen av AEV skal bidra til at man vurderer de 

samme forholdene og følger den samme metodikken på tvers av kontorer og medarbeidere.  

På tross av dagens relativt strengt definerte arbeidsprosess, viser blant annet kvalitets-

gjennomganger at det er betydelig variasjon i vurderinger knyttet til muligheter i arbeids-

markedet og i vurderingene av den enkeltes muligheter og begrensinger. Interne 

tilbakemeldinger og forskning viser at det er betydelig frustrasjon med utformingen av og 

forventningen til innhold i AEV. Fylkesmannens gjennomganger viser at mange kommuner 

ikke har tilfredsstillende internkontroll for vurdering av rett til KVP. 

Slik arbeidsdelingen mellom kontor og forvaltning er utformet i dag, skal NAV-kontorene og 

NAV forvaltning vurdere ulike sider av vedtak om AAP. NAV-kontoret skal i første omgang 

vurdere brukerens innsatsbehov etter NAV-lovens § 14a. Videre skal NAV-kontoret vurdere 

om brukeren har nedsatt arbeidsevne i en slik grad at vedkommende kan ha krav på AAP 

etter folketrygdlovens § 11-5. Dette gjøres med bakgrunn i AEV. Vedtaket skal alltid 

signeres av både veilederen og beslutteren.   

Når det gjelder uføretrygd skal NAV-kontorene også vurdere brukerens innsatsbehov etter 

NAV-lovens § 14a. Dersom utfallet av AEV er at brukeren har behov for varig tilpasset 

innsats, skal NAV Forvaltning vurdere om brukeren fyller vilkårene for uføretrygd.  Alle 

AEV med utfall varig tilpasset innsats, skal være kvalitetssikret av både veilederen og 

beslutteren. I noen fylker har man opprettet et eget beslutterteam for å sikre lik praksis internt 

i fylket. 

Forvaltning skal ikke etterprøve vurderingene fra NAV-kontoret, men legge disse til grunn 

for sine vedtak. Likevel oppstår det situasjoner hvor NAV Forvaltning vurderer det slik at 

arbeidsevnevurderingen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer utfallet av innsatsbehovet og 

sender saken tilbake til NAV-kontoret. I slike tilfeller har tre ulike personer vurdert kvaliteten 

i vurderingene. Evalueringer viser at mange veiledere på NAV-kontorene opplever å skrive 

AEV mer for forvaltning enn for å avdekke brukerens oppfølgingsbehov. I følge SINTEF er 

det særlig mangelfull utredning av nedsatt arbeidsevne (§ 11-5), mangelfull håndheving av 

aktivitetskrav samt bruk av statusen "ferdig avklart" som er problematisk, når det viser seg at 

brukere egentlig ikke er ferdig avklart.  

Veiledere som har jobbet lenge sammen med en bruker, kan oppleve det som umyndig-

gjørende å få sin vurdering av brukerens muligheter på arbeidsmarkedet og behov for videre 

tiltak eller behandling overprøvd av andre. For dem vil en myndig rolle innebære å gi 

brukeren sin vurdering og vite at NAV står ved det. I dag kan det forekomme saker der NAV-

kontoret mener at det ikke lenger er mulig med bistand i form av tiltak eller behandling, men 

der NAV Forvaltning ikke kan innvilge en søknad om uføretrygd da de, basert på sin 

vurdering av dokumentasjonen i saken, mener at brukeren ikke er ferdig avklart. Noen NAV-

kontor opplever også å måtte gå i diskusjoner om regelverk med brukeren etter et avslag er 

fattet, samt hjelpe brukeren videre i prosessen med å innhente ytterligere dokumentasjon, 

bistå i klagegang etc.  

Et annet eksempel på arbeidsdeling som ikke alltid oppleves som hensiktsmessig er når 

brukeren har dagpenger og ikke oppfyller aktivitetskravet. Gjeldende rutine er at dersom 

NAV-kontoret bestemmer seg for å reagere og igangsette en sanksjon sender NAV-kontoret 
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oppgaven «vurder konsekvens for ytelse» til NAV Forvaltning, som tar saken videre og til 

slutt fatter vedtak om stans eller bortfall. NAV forvaltning mener kvaliteten i 

beslutningsgrunnlaget er for dårlig i en del saker. NAV-kontoret mener det tar for langt tid fra 

saken sendes over til vedtak fattes og ytelsen stoppes. 

I NAV Hedmark (pilot for Aktive bruker møter myndige NAV-kontor) har NAV-kontorene 

fått større myndighet til å iverksette tiltak, dersom brukeren ikke følger opp avtalte punkter. 

Dette innebærer blant annet også å prøve ut ett nytt grensesnitt ved at oppgaven «vurder 

konsekvens for ytelse» og vurderingen som ligger til dette, formelt legges til NAV-kontoret. 

Det gir kontorene mulighet til raskere å sanksjonere og viser konsekvens for brukeren av å 

ikke være aktiv arbeidssøker i henhold til «avtale om aktivitet». NAV-kontoret må selv sikre 

at det er tilstrekkelig kvalitet i vedtaket. 

 

 

 

3.1.3 Organisatorisk effektivitet   

Hver enkelt bruker er unik. Men, mange av utfordringene deler de likevel med andre. Mye av 

NAVs bistand til brukeren er derfor delvis standardisert. I et løsningsdyktig kontor er det 

akkurat tilstrekkelig med standardiserte måter å jobbe på til å være effektive og til å hjelpe 

flest mulig brukere i arbeid. Likevel, ikke så mye at det hindrer kontoret i å gi den bistanden 

som hjelper brukeren videre.  

Prosesser og standarder i NAV er basert på praksis som kommer fra dyktige medarbeidere og 

velfungerende kontor, selv om få av dem er basert på forskningsbasert kunnskap. Når 

prosessbeskrivelser bygges inn i fagsystemer, og fagsystemene er nødvendige for å løse 

oppgaver for brukerne, blir de svært styrende for medarbeidernes praktiske hverdag.  

Det er i dag betydelig forskjell i hvordan ulike prosessbeskrivelser eller standarder følges. 

Noen kontorer følger «standard for arbeidsrettet brukeroppfølging» detaljert, andre kontor gir 

uttrykk for at de ikke forholder seg til den. Arbeidsevnevurderingen er bygget inn i 

fagsystemet og vurderes i flere instanser og er således svært styrende. Behovsvurdering og 

innsatsgrupper var ment som en forenkling av medarbeidernes hverdag, men fremstår for 

mange i dag som unødvendig administrativt arbeid. For de kommunale tjenestene er det krav 

til enkeltvedtak for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret og lovfestet pålegg om 

internkontroll. Tilsyn fra fylkesmannen viser varierende kvalitet både i rutinebeskrivelser og i 

etterlevelsen av disse. For å få en bedre arbeidsflyt i kontoret kan det lages flere prosesser/ 

Spørsmål:  

 Hvordan sikrer vi kvalitet i førsteinstans slik at vi reduserer påfølgende kontroller?  

 Skal NAV Forvaltning kunne overprøve NAV-kontoret vurdering av brukers 

arbeidsevne?  

 Hva er gode måter å sikre kvalitet og brukerens mulighet til å få omgjort vedtak 

fattet på for dårlig grunnlag? 

 I dag avdekker forvaltningsenhetene saker med for lav kvalitet.  Hvordan skal vi i 

så fall håndtere dette i fremtiden? Hvor går balansepunktet mellom lokal 

tilpasning og behovet for likhet på områder som har betydning for ytelser og da 

fremfor alt arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd (eller sanksjonering)? 

Bør NAV-kontoret utføre oppgaver som tradisjonelt er knyttet til forvaltning av 

inntektssikring, for å kunne stille aktivitetskrav og få brukere raskere i jobb? 
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faglige veiledere som er oppgaveovergripende og ikke styrt av om oppgavene er statlige eller 

kommunale. 

Forskning viser at frontlinjearbeidere i velferdsstaten ofte tilpasser eller finner veier rundt 

rutiner de ikke finner hensiktsmessig eller som er for tidskrevende ut fra tiden de har til 

disposisjon.
1
 . Ett eksempel på dette fra NAV er når medarbeidere setter et punktum i 

obligatoriske felt i saksbehandlingssystemet. Mye tyder på at flere av dagens rutiner og 

standarder i NAV lider denne skjebnen.
2
 Om det er tilfellet, betyr det at NAV i dag jobber 

mer ulikt enn hva formalia viser. Å redusere forventningene til å følge dem vil da ikke føre til 

økt ulikhet, men mer ærlighet. Spørsmålet er hvilke prosessbeskrivelser NAV skal ha, hvor 

detaljerte og hvor styrende de skal være, og om det finnes erstatninger for dem. 

Et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor disponerer sine interne ressurser slik at de jobber 

mest mulig effektivt. Men det har også et blikk for resten av NAV. Det er NAVs samlede 

effektivitet som avgjør hvor god bistand NAV gir brukerne. 

Stortingsmeldingen er tydelig på at kanalstrategien skal gjennomføres og utvikles. Gode IT-

løsninger og selvbetjeningsløsninger er en forutsetning for at alle i NAV kan jobbe effektivt 

sammen og gi gode brukeropplevelser. Når medarbeidere som jobber på ulike steder skal 

forholde seg til samme bruker og samme sak, er det avgjørende at alle bruker IT-systemene 

på tilnærmet samme måte og at systemene snakker sammen. En del av kanalstrategien er det 

mer mobile NAV-kontor hvor medarbeiderne jobber på mobile plattformer og bedre kan 

følge opp brukere på arbeidsplassen og arbeidsgiverne ute. Det er god service å fremstå som 

ett NAV i all dialog, uavhengig av kanal.  

Det som er effektivt lokalt er ikke nødvendigvis effektivt for NAV samlet. F.eks. vil lite 

registrering i fagsystemer for å spare tid kunne svekke andres muligheter til å gi brukeren 

nødvendig bistand. For å unngå dobbeltarbeid eller «hull» i verdikjeden er det nødvendig 

med tydelig angivelse av hvem som har ansvar for hva.  

I august er det pilotering av ny oppgavefordeling mellom NAV-kontor og forvaltning i 

forbindelse med at grensesnittrutinene endres til tjenestepakker. Her legges det opp til at 

NAV-kontorets oppgaver på ytelsesområdet avvikles, bortsett fra oppgaver knyttet til de 

arbeidsrettede ytelsene. Dette understøtter realisering av kanalstrategien og fjerner en rekke 

oppgaver fra NAV-kontoret. Det kan være aktuelt med implementering i løpet av 4. kvartal. 

 

                                                 
1 Lipsky, Michael. Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York, NY: Russell Sage 

Foundation, 1980. 

2 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (2014). NAV-reformen 2014. En oppfølgingsstudie av lokalkontorenes organisering 

etter innholdsreformen. Arbeidsforskningsinstituttet 

 

Spørsmål: 

 På hvilke områder er det viktig å ha klare, faste prosesser for arbeid i NAV-

kontoret og hvor bør de være mer en faglig standard som kontorer og 

medarbeidere tar utgangspunkt i og videreutvikler og tilpasser?  

 Hvor mye prosesstyring skal bygges inn i saksbehandlingssystemene?  

 På hvilke områder er felles rutiner på tvers av enheter nødvendig og nyttig, og 

hvor bør det unngås?  

 Hvordan får vi både økt handlingsrom og rutiner som gir intern effektivitet? 
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3.2 Hvor beveger vi oss i spennet mellom styring og ledelse? 

Dersom en har et solid kunnskapsgrunnlag, har presise data og legger stor vekt på like-

behandling, kan sentral styring av tjenestetilbudet til den enkelte være riktig. Er det stor grad 

av usikkerhet bør avgjørelser tas lokalt, hvor en har bedre tilgang til informasjon og kan 

håndtere usikkerheten bedre. Det er begrenset med sikker kunnskap på NAVs tjeneste-

område. Skal NAV hjelpe flere arbeidsgivere med å beholde og rekruttere arbeidskraft og 

hjelpe flere brukere i arbeid må NAV ha og utnytte et handlingsrom. 

Dette tilsier forsiktighet fra sentralt nivå i styring av aktivitet og tiltaksbruk i NAV-kontoret. 

Departementet sier i stortingsmeldingen at de fremover vil styre mer på resultat og kvalitet og 

mindre på aktivitet. Samtidig viser det behov for bedre lokal styring, fortrinnsvis basert på et 

samstemt partnerskap, en tydelig iverksettende og støttende ledelse i NAV-kontoret og 

trygghet for at tjenestene leveres av kompetente medarbeidere, som kan utnytte 

handlingsrommet til beste for bruker. Den tiden NAV nå går inn i vil derfor stille nye krav til 

ledelse og medarbeidere. Begge parter opplever at de kunne fått mer ut av partnerskapet. 

3.2.1 Partnerskapet 

NAV-kontoret er basert på et partnerskap mellom kommune og stat. I de fleste fylker er det 

formelle møter i partnerskapet to ganger årlig. I tillegg er det løpende dialog. Begge eiere er 

opptatt av å iverksette vedtatt politikk på egne ansvarsområder på den mest effektive måten, 

og begge parter kan derfor komme til å glemme å snakke med den andre når de planlegger 

endringer. Ved etableringen av NAV var det en forventning om at NAV skulle kunne utnytte 

de samlede tjenestene i kommunene. Kommunene på sin side synes deler av de statlige 

tjenestene har flyttet langt bort, etter at de ble tatt ut av NAV-kontoret. 

Det er et lovbestemt kommunalt minimumsinnhold i NAV-kontoret. Ut over det er det 

samarbeidsavtalen som regulerer hvilke oppgaver som skal ligge i kontoret.  I stortings-

meldingen heter det at for bred kommunal oppgavebredde kan redusere arbeidsrettingen i 

NAV-kontorene. Regjeringen mener Arbeids- og velferdsetaten ved reforhandling av de 

lokale avtalene skal vektlegge at NAV-kontorenes oppgaver skal være klart arbeidsrettede.  

Det er nødvendig å arbeide med partnerskapene og definere klarere hva det betyr i den 

daglige driften og utvikling av NAV- kontoret. Dette gjøres ikke kun gjennom partnerskaps-

møtet to ganger i året. I partnerskapsmøtet bør man legge felles føringer for hvordan sam-

handlingen skal fungere frem til neste møte og så evaluere det på det kommende møtet. God 

samlet ressursutnyttelse både i NAV og kommunene krever nær og kontinuerlig dialog. I en 

slik dialog må NAV-lederen trekkes inn og delta aktivt i kommunens strategi og planarbeid, 

både på tjenesteproduksjon og budsjett/økonomiplan. På samme måte er det også viktig at 

kommunen og ledere der blir oppdatert og involvert i det som skjer av planer, 

satsningsområder og prioriteringer fra statlig side. For kommunen kan det være ønskelig at 

NAV-ledere deltar som likeverdig tjenesteleder/virksomhetsleder i kommunen og spiller 

sammen med de øvrige lederne. For NAV-lederen kan det gå med for mye tid ved å være 

med i to ledergrupper – i kommunen og i fylket. Mye tyder på at det ligger et betydelig 

potensial i samhandling som ikke er godt nok utnyttet i dag. Her ligger det muligheter som 

partnerskapet må ta tak i. 
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3.2.2 Mål- og resultatstyring 

Å være løsningsdyktig handler om å øke kunnskapen om hva som virker og ikke virker, og 

om å lete etter muligheter og å gå nye veier for bedre tjenester til brukerne. Det er når vi ser 

resultater av innsatsen vi kan lære, både av egen erfaring og av hva andre har gjort. Godt 

formulerte forventninger tydeliggjør hva det myndige NAV-kontoret skal oppnå. De kan 

styre ressursbruken og hjelpe oss til å gjøre en bedre jobb.  

Forventninger og krav til NAV-kontorene formidles på statlig side gjennom den formelle 

styringsprosessen fra statsbudsjettet, via det årlige tildelingsbrevet fra departementet og til 

slutt gjennom mål og disponeringsbrevene internt i NAV. Det pågår et forenklingsarbeid 

både mellom departementet og direktoratet og innad i NAV.  Hensikten er å utvikle mål og 

parametere som synliggjør samfunnsoppdraget og effekter av NAVs arbeid på en bedre måte. 

For å styrke opplevelsen av ett NAV, bør målene formidles på samme måte gjennom hele 

organisasjonen, og styringsparameterne bør så langt som mulig være gjennomgående. Det 

stiller krav til presisjonsnivå og relevans i definisjonen av mål og parametere. 

Kommunen har også krav og forventinger til NAV- kontoret. Kommunen får også 

«Kommunebrevet» som beskriver nasjonale mål og hovedprioriteringer. Kommunestyret 

prioriterer tiltak og budsjettrammer gjennom strategidiskusjoner og budsjettvedtak.  

På bakgrunn av de samlede forventingene utarbeider NAV-kontoret prioriteringer av 

målgrupper, satsninger og ressursbruk. Styringsparametere blir ved behov tilpasset til lokale 

styringsbehov. 

Både departementet og direktoratet har redusert og forenklet rapporteringskravene i 2016. 

Dette gir større handlingsrom for hvordan rapporteringen gjennomføres og formidles. 

Direktoratet sender månedlig en omfattende statistikkpakke over resultatene til fylkene, og 

mange fylker utarbeider egne resultatpakker fordelt på kontorene. Disse pakkene omfatter 

resultatinformasjon langt utover de overordnede styringsparameterne, og oppfattes trolig i 

stor grad som styrings- og rapporteringsverktøy.  

Kommunene har behov for månedlig og systematisk rapportering fra NAV-kontoret. Infor-

masjonen går til folkevalgte organer, som grunnlag for eventuelle endringer i kommunens 

budsjett for NAV-kontoret i løpet av året. I kommunens årsberetning inngår rapportering om 

NAV-kontorets måloppnåelse. For ikke å belaste kontorene med manuell rapportering, er det 

nødvendig å bruke saksbehandlingssystemene på en slik måte at styringsinformasjon 

genereres automatisk. Fagsystemenes prosedyrestyring bidrar til at informasjonsbehovene 

dekkes automatisk. I nye selvbetjeningsløsninger for bl.a. oppfølging, kan det vurderes om 

brukeren skal kunne gi tilbakemelding om tjenestene og møtet med NAV. Det kan være et 

virkemiddel for å få bedre kvalitets- og effektmål. For få eller for lite relevante 

Spørsmål:  

 Hva skal til for å få økt kraft i partnerskapet og likere rammebetingelser fra de to 

eierne, for å gi en enklere hverdag for ledelse og utvikling av NAV-kontoret?  

 Hva kan kommunal og statlig styring lære av hverandre? 

 Hvordan sikre at NAV-kontorleder får en relevant plass i diskusjoner om utvikling 

av kommunen? 

 Hvordan kan oppgaveinnholdet i NAV-kontoret bli mer arbeidsrettet? 
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styringsparametere fører lett til større rapporteringsbelastning. Samtidig kan en informativ 

styringsparameter erstatte behovet for ytterligere rapportering. Parametere og 

rapporteringskrav bør derfor ses i sammenheng når en vurderer styringsbelastninger.  

Målekortene gir en forenklet samlet resultatoversikt for den enkelte leder. Det varierer 

mellom kontorene hvor omfattende målekortene er og hvordan de brukes. 

 

 

 

3.2.3 Ledelse  

Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor skal dreie NAV mer i retning av arbeid og øke 

kvaliteten i tjenestene til brukerne. Da trenger NAV ledere som motiverer medarbeidere og 

formidler hvem NAV er til for og hvor NAV skal. NAV trenger ledere som tar ansvar for å 

lede utvikling i tråd med intensjonene i stortingsmeldingen og samtidig sikre den daglige 

driften. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennomført undersøkelser som peker på at ledere i NAV 

er gode til å administrere og tilrettelegge. De har mer å hente på gjennomføring, håndtering 

av konflikter og konsekvent utøvelse av lederrollen. For å få til endring kreves ledere som 

våger, tåler og bryr seg og som mestrer selv å stå i endring, samtidig som de skal få til 

endring. Der det tidligere har vært stort fokus på detaljert rapportering, vil det fremover bli 

økt vekt på handlingsrommet som ledere har til å lede, for bedre tjenester. Det er en 

forutsetning for å lede godt at alle ledere har et felles bilde av samfunnsoppdraget og 

omverdenen vår. Den enkelte leder må vite hvor vi skal og kunne formidle dette til sine 

medarbeidere og omgivelser. NAV-ledere må involvere og ta i bruk lokalsamfunnet for å 

møte morgendagens utfordringer, være synlig for innbyggerne og involvere brukere og 

samarbeidspartnere i utviklingen. Det vil bidra til at brukerne har tillit til NAVs tjenester.  

NAV-kontorene trenger tydelige ledere som forstår og tar i bruk egne ressurser, og som 

kjenner sine medarbeidere.  Ledere som forstår hvordan de skal organisere virksomheten for 

best å møte samfunnets og brukernes behov. Dette inkluderer påvirkning på oppgavebredden 

i de kommunale tjenestene i kontoret. NAV skal levere gode tjenester hver dag, og vi skal 

forbedre oss. Forventningene til NAV-kontoret vil alltid overstige de ressursene som er 

tilgjengelig og utviklingsarbeidet må derfor skje gjennom de løpende tjenestene til brukerne.  

Spørsmål: 

 Hvordan kan NAV-kontorlederen og medarbeiderne bedre utnytte friheten og 

handlingsrommet som finnes innenfor rammen av mål og resultatkrav? 

 Er «det trange handlingsrommet» en myte basert på tidligere erfaringer? 

 Hvilke indikatorer vil bedre fange opp NAV-kontorets bidrag til at brukere kommer 

i jobb, og oppleves som mer relevante for medarbeiderne?  

 Hvordan kan vi lage en dialog om målkrav som i større grad er basert på en 

nedenfra og opp prosess?  

 Hvordan kan vi sikre at både statlig og kommunal rapportering konsentreres om de 

viktigste utfordringene for NAV?  

 Hvilken myndighet må fylkesleddet og direktoratet delegere videre for at NAV-

kontoret skal få nødvendig handlingsrom? 
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Ledernes muligheter og ansvar vil øke, og den nye tiden vil preges av tillit, større frihet og 

mer ansvar. NAV skal ha ledere som stiller krav til partnerskapet blant annet om 

rammebetingelser som bidrar til et arbeidsrettet NAV-kontor. De skal stille krav til 

medarbeiderne og gi tilbakemeldinger. Som leder skal en se medarbeidernes kompetanse og 

bruke den riktig, slik at det skapes motivasjon og verdi. Riktig bruk av medarbeidernes 

kompetanse gir mestringsevne. Ledere må sørge for at mest mulig av de fullmakter som 

ligger i kontoret kommer medarbeiderne til god i deres møte med brukerne.  

For brukerne er det avgjørende at NAV løser oppgavene på en kompetent og imøtekom-

mende måte. Ledere må bygge en kultur for læring, kunnskapsdeling, innovasjon og 

utvikling. Der kulturen bærer preg av involvering, inkludering og samarbeid vil det være 

enklere for medarbeiderne å være myndige og løsningsdyktige. Det vil være enklere både å 

se, ta i bruk og utfordre handlingsrommet. Utviklingen NAV er inne i nå forplikter ledere og 

medarbeidere til nettopp å ta i bruk handlingsrommet. 

Program for utvikling av ledelse og samhandling, PULS, er i full gang. Programmet skal 

bidra til å utvikle den kunnskapen og de ferdighetene som trengs for å dreie NAV i retning 

arbeid, styrke brukermøtene og øke kompetansen. Behov som avdekkes i forbindelse med 

arbeidet med løsningsdyktige og myndige NAV-kontor vil påvirke innholdet i PULS. 

  

 

 

3.2.4 Kontorstruktur   

NAV-kontoret er en organisatorisk ramme for å løse oppgaver godt og effektivt. Med økt 

vekt på kontakt med arbeidsmarkedet og å hjelpe folk i jobb, blir sammenfall mellom NAV-

kontorets geografiske ansvar og arbeidsmarkedsregioner viktigere. 

NAV-kontoret oppfattes i dag i stor grad som et fysisk kontor i hver kommune. Men, 

tjenestene leveres i dag også på andre måter. I Valdres og Værnesregionen dekker de inter-

kommunale NAV-kontorene flere kommuner, mens man har et tjenestested i hver kommune. 

I Valdres diskuteres det nå om de skal gå fra seks til to lokasjoner. Erfaringen fra Oppland er 

at det i mange sammenhenger en fordel med færre lokasjoner. 

Nav.no og NAV kontaktsenter er i praksis de største tjenestestedene målt ut fra antall bruker-

henvendelser. Med videreutvikling av nav.no slik at nettstedet også dekker kommunale 

tjenester, vil brukerne i stadig mindre grad ha behov for å komme til NAV-kontoret. Med nye 

mobile løsninger for medarbeiderne og en ambisjon om å være tettere på arbeidsgiverne, vil 

det fysiske kontoret få stadig mindre betydning.  

Spørsmål: 

 På hvilken måte vil brukerne og arbeidsgiverne merke at NAV-kontorene er 

mindre styrt og mere ledet? 

 Hvordan skal ledere og medarbeidere best møte de endringer vi nå står 

overfor?  

 Hva forventes av ledelsen i et myndig NAV-kontor? Hvordan bør lederne 

følges opp og støttes? 
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Ved små kontor kan det være vanskelig å få brukerutvalgene til å fungere som en likeverdig 

arena for dialog og utvikling. Ved større kontor er det lettere å rekruttere brukerrepresentanter 

fordi det geografiske nedslagsfeltet gir flere muligheter.  

I stortingsmeldingen sier Regjeringen at den ønsker mer robuste NAV-kontor. Regjeringen 

har opphevet den statlige bemanningsgarantien som har medført at den statlige bemanningen 

i kontorer med tre eller færre statlige ansatte ikke kunne reduseres. Regjeringen viser til den 

pågående prosessen om kommunesammenslåinger og muligheten for interkommunalt 

samarbeid. Regjeringen antar at de fleste kommuner vil kunne trekke veksler på erfaringen de 

har med interkommunalt samarbeid på andre områder, også for NAV-kontoret. Kommune-

sammenslåing og interkommunale løsninger gir større kontor, men ikke nødvendigvis 

reduksjon i antall tjenestesteder.  

Det primære må være at brukerne får et best mulig tilbud. Det at alle kommuner skal dekkes 

av et NAV-kontor behøver derfor ikke tolkes dit hen at det skal være et selvstendig kontor i 

alle kommuner, med ledelse som rapporterer til fylkesdirektør og rådmann. I vertskommune-

løsninger har det lokale tjenestesenteret tilgang til samlet kompetanse i det felles tjenesteom-

råde; det er en fellestjeneste med lokal tilstedeværelse. Slik kan et fysisk NAV-kontor i en 

kommune være et tjenestested som er del av et større NAV-kontor, som dekker flere 

kommuner. Som et eksempel har nye Sandefjord kommune ett NAV-kontor som leverer 

tjenester fra tre steder.  Slik får innbyggerne tilgang på en større bredde av kompetanse. 

Ethvert NAV-kontor og tjenestested forventes å være myndig og løsningsdyktig i de 

tjenestene det gir til brukerne. Noen NAV-kontor kan være ansvarlig for et bredere tjeneste-

spekter enn andre. I dag er det f.eks. enkelte kontor som har ansvar for markedsarbeid for en 

større region på vegne av flere NAV-kontor. Det er lite aktuelt å åpne for egenproduksjon av 

arbeidsrettede tiltak ved mindre kontor, ettersom evalueringer viser at dette krever større 

miljøer for å levere godt.  Administrative kostnader ved små tjenestesteder kan reduseres, 

dersom etaten betaler for at kommunene leverer noen tjenester på vegne av staten, mens 

øvrige tjenester leveres fra et større kontor i nærheten, uten å gi avkall på lokal forankring. 

Diskusjoner om kontorstruktur må skje innenfor rammen av partnerskapet. Mange andre er 

også engasjert i NAV-kontoret. Det er viktig at brukere og politikere i de aktuelle 

kommunene trekkes med.  

 

 

Spørsmål:  

 Hvordan kan vi i større grad få sammenfall mellom NAV-kontorets ansvarsområde, 

behov for tilstrekkelig kompetanse og bo- og arbeidsmarkedsregioner? 

 Hvordan kan vi ta i bruk digitale verktøy for å skape større nærhet til brukere og 

arbeidsgivere? 

 Hvor geografisk og kompetansemessig samlet må et NAV-kontor være for å gi gode 

tjenester? 

 Bør enkelte kontor ha spesialiserte funksjoner som dekker flere kontor/kommuner, 

slik som markedsarbeid i dag? 

 Hvordan kan vi trekke mer på arbeidsgiveres og personbrukeres erfaring og 

kompetanse i måten vi utformer og leverer tjenester på? 

 

 Gir dette utfordringer i den lokale medbestemmelsen for tillitsvalgte? 

 ????? 
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3.2.5 Arbeidsrettede tiltak  

Arbeidsrettede tiltak er viktige virkemidler når NAV-kontoret skal hjelpe arbeidssøkere til å 

skaffe seg jobb.  Det gjelder å bruke tilgjengelige ressurser med omhu, slik at tiltakene 

benyttes mest mulig målrettet og at tiltakene fører til at flere kommer i jobb. 

Stortingsmeldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet», peker på at valg av tiltak bør 

gjøres ut fra hva som er mest hensiktsmessig for at arbeidssøkere kommer i jobb. For å bedre 

kunne legge til rette for at NAV-kontorene kan velge tiltak ut fra individuelle behov, mener 

regjeringen at dagens aktivitetsstyring av etatens tiltaksgjennomføring bør tones ned, og at 

det isteden bør legges mer vekt på kvaliteten på tiltakene og resultater for arbeidssøkere.  

NAV skal gi gode individuelle tilpassede tilbud til brukerne, og NAV-kontorene skal oppleve 

at de kan tildele nyttige arbeidsmarkedstiltak til den enkelte, som kan bidra til at de kommer i 

jobb. Dagens styring av arbeidsmarkedstiltak kan oppleves som krevende fordi det styres 

både på den tildelte økonomiske rammen og på antall tiltaksplasser som skal gjennomføres i 

løpet av budsjettåret. Det kan blant annet føre til målforskyvning, ved at bruk av 

arbeidsmarkedstiltak blir et mål i seg selv.  

Nye signaler varsler nedtoning av aktivitetsstyring av etatens tiltaksgjennomføring, og en økt 

vektlegging i styringen på kvalitet og resultatoppnåelse. Det vil innebære at NAV i større 

grad kan tildele arbeidsmarkedstiltak på bakgrunn av individuelle behov hos arbeidssøkerne, 

og økt mulighet til å målrette bruken av arbeidsmarkedstiltak i det lokale arbeidsmarkedet.  

Videre sies det i stortingsmeldingen at arbeids- og velferdsetaten bør gis økt fleksibilitet til 

selv i større grad å velge om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne 

tiltaksarrangører, eller gjennomføres i egenregi. Denne endringen skal skje innenfor en 

avklart ramme og tilpasses erfaringer man får underveis. Omfang av egenproduksjon i 2017 

avgjøres gjennom behandling av statsbudsjettet for 2017. Det antas at muligheten til å utføre 

egenproduksjon med omdisponering fra tiltaksbudsjettet på kort sikt vil ha et relativt 

begrenset omfang. Det vil være en forutsetning at egenproduksjonen benyttes til avklarings- 

og oppfølgingstjenester i minst samme omfang og kvalitet som arbeids- og velferdsetaten i 

dag anskaffer. 

Dersom NAV skal ha fleksibilitet til å kunne velge å utføre avklarings- og oppfølgings-

tjenester selv istedenfor å kjøpe tjenestene fra eksterne tiltaksarrangører, må det sikres at 

brukerne får et likeverdig tilbud. Det innebærer at NAV må gi et like godt eller bedre 

avklarings- og oppfølgingstilbud til brukerne enn det som kjøpes. Det betyr blant annet at 

NAV må ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre avklarings- og 

oppfølgingstjenester. NAV må også kunne dokumentere antall brukere som får tilbud, 

innhold i tjenestene og resultater for brukerne som får tjenestene.  
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3.3 Hvordan kombinere lokal innovasjon og kunnskapsbaserte 

tjenester? 

NAV må hele tiden jakte på bedre måter å hjelpe brukeren i arbeid på. Forbedring av 

arbeidsmåter og kompetanse skal gi bedre brukermøter, øke vår evne til å dekke 

arbeidsgivernes behov og hjelpe flere, raskere i jobb. Lokalt handlingsrom er primært en 

mulighet til å gi kunnskapsbaserte tjenester for å møte disse utfordringene lokalt. 

3.3.1 Kunnskapsbaserte tjenester 

Noen måter å jobbe på er bedre for å hjelpe brukerne i arbeid enn andre arbeidsmåter. 

Et løsningsdyktig NAV-kontor må basere sine tjenester til brukerne på oppdatert, forsknings-

basert kunnskap. I stor grad handler dette om å redusere uheldig variasjon i praksis, og å 

begrense unødig eller feil bruk av ressurser. Å kunnskapsbasere virksomheten innebærer å 

søke å gjøre de tingene vi vet har effekt, på en effektiv måte.  

Direktoratet har de siste årene strammet opp og målrettet de samlede FoU-innsatsene i og 

rundt NAV. Hensikten har blant annet vært å øke relevansen av forskning og utprøvninger, 

og å legge bedre til rette for senere å kunne ta i bruk de erfaringene man gjør seg. For å bygge 

mer kunnskap fremover er vi avhengig av forskning med kontrollgrupper på tvers av 

kontorer. Da må vi vite at det praktiseres likt i forsøkskontor, og vi må ha kontroll på hvilke 

tjenester forsøksgruppen mottar.  

Neste skritt er å sikre at kunnskapen tas i bruk. I arbeids- og velferdsetaten er dette viktig 

både på sentralt nivå (eks. prioriteringer som place-train versus train-place), på ledernivået 

lokalt (eks. hva slags kompetanse er det viktig å tilføre medarbeiderne?) og når 

medarbeiderne skal stake ut en kurs sammen med den enkelte brukeren (eks. virker 

Motiverende Intervju i en NAV-sammenheng?). Det er i dag stor forskjell på NAV 

kontorene. Ett kontor med tre til fem medarbeidere, og ett kontor med over femti 

Spørsmål: 

 Hvilke økonomisk/administrative endinger trengs for at veilederen kan gi arbeids-

markedstiltak etter individuelle behov og som fører til at folk kommer raskere i 

jobb? 

- Hvordan skal vi fordele budsjettdisponeringsfullmakter på tiltaksområdet?  

- Hvilke resultatkrav skal vi stille for å få en best mulig utnyttelse av økonomisk 

ramme til arbeidsrettede tiltak?  

- Hva vil dette bety for leder i NAV-kontoret? 

- Hva betyr det for organisering av støtte- og styringsfunksjoner i tiltaksenhet og 

ellers, i tråd med arbeidsmarkedets behov 

 Hvordan kan det sikres at ressursene vi får mulighet til å omdisponere fra tiltaks- til 

driftsbudsjettet benyttes til formålet med nødvendig kvalitet i tjenestene til 

brukerne? 

 På hvilket nivå bør beslutning om kjøp eller egenproduksjon fattes?  

 Bør det settes krav til metode/organisering av egenproduksjon, eller følges opp på 

resultatene? (Frihet til å nå resultater vs. forholdet til forskningsbasert kunnskap) 
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medarbeidere har ulike forutsetninger til å kunne ta i bruk læringen som forskningen gir. 

Eksempelvis viser AFI sin forskning at teamorganisering for ungdomsgruppen gir effekt, og 

resultatene fra Kjerneoppgaver i NAV-kontoret, supported employment og individual 

placement service tydeliggjør betydningen av tett og tidlig oppfølging på ordinære 

arbeidsplasser. Dette krever at kontorene kan bygge fagmiljøer som har inkluderings- og 

relasjonskompetanse, kombinert med stor grad av markedskompetanse. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om NAV i dag faktisk tar i bruk og implementerer den kunnskapen vi 

tilegner oss, selv der robust forskning viser at spesielle innsatser gjør en faktisk forskjell, eller 

de har bedre effekt enn andre arbeidsmåter og tiltak. 

Oppgavene som ligger i NAV-kontoret er av en slik karakter at nær sagt alle vil ha en følelse 

av at de gjør en forskjell når de gjør noe de har tro på. Det er imidlertid ikke alltid at det vi 

tror virker, faktisk har en effekt. Noen ganger kan det vi gjør til og med virke mot sin hensikt. 

Dette betyr at vi legger mer krefter og penger inn i systematiske FoU-innsatser for å avdekke 

effekter framover. Men det kan også bety at vi bør være forholdvis strenge når det gjelder å 

dreie virksomheten i retning av det som påviselig har effekt. 

 

Det er ingen profesjonsutdannelse for NAV. NAV vil fortsette å rekruttere medarbeidere med 

mangfoldig bakgrunn. Det kan peke mot et betydelig behov for tilføring av forskningsbaserte 

kunnskaper i NAV, og systemer som sikrer at en lokalt gjør de riktige (kunnskapsbaserte) 

tingene på riktige (kunnskapsbaserte) måter. 

 

 

 

3.3.2 Kompetanse 

NAV skal få flere mennesker i arbeid og aktivitet. En nøkkelkomponent i dette er 

kompetanse.  

Den kompetansen det tradisjonelt har vært behov for i NAV-kontoret er i endring. Som følge 

av kanalstrategien og etableringen av NAV Kontaktsenter, vil de brukergruppene som 

fremover kommer til NAV-kontoret antas å trenge mer sammensatte tjenester og tettere 

oppfølging enn hva som var tilfellet tidligere. Deres utfordringer kan i mindre grad løses 

gjennom forhåndsbestemte prosesser eller prosedyrer. Medarbeidernes evne til kompleks 

problemløsing må styrkes.  

Dette krever at lederne har oversikt over hvilken kompetanse medarbeiderne har, og hvilken 

kompetanse enheten må tilegne seg, enten ved nødvendig kompetanseutvikling eller ved 

nyrekruttering.   

Lederne må i tillegg jobbe for å få det beste ut av medarbeiderne slik at de kan løse 

oppgavene på best mulig måte for arbeidsgiverne og enkeltbrukerne. For å sikre engasjement 

og forpliktelse hos medarbeiderne er det også viktig at de får bruke egen kompetanse i 

Spørsmål:  

 Hva skal til for raskere å ta ny kunnskap i bruk? 

 Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å sikre en mer kunnskapsbasert praksis – og 

som ikke samtidig snevrer inn det lokale handlingsrommet?  

 Krever mer kunnskapsbaserte tjenester at vi bygger større miljøer som gir 

tjenester på tvers av kommunegrenser? 
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jobbhverdagen.  Å være en løsningsdyktig organisasjon handler blant annet om å ha et 

planmessig forhold til kompetanseutvikling. 

Arbeids- og velferdsetaten har lagt opp til at kompetanseutvikling i hovedsak skal skje 

gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, krevende refleksjon over eget arbeid og noe 

formallæring. Da må det skapes arenaer for kunnskapsdeling, erfaringslæring, faglige 

nettverk og læringssløyfer. Dette er krevende, men nødvendig. Slike nettverk på tvers av 

kontorer kan samtidig være en måte å spre erfaringer på tvers av enheter.  

Departementet varsler i stortingsmeldingen at de vil følge opp etatens arbeid med å stille 

eksplisitte krav til kompetanse knyttet til enkelte særlig krevende oppgaver. Flere 

evalueringer viser at NAV har et forbedringspotensial på kvaliteten i dagens arbeidsevne-

vurdering. Dagens styrte arbeidsprosess er lite hensiktsmessig. Evalueringer viser at 

kompetanse basert på kunnskap fra omfattende forskning er helt avgjørende for å lykkes med 

supported employment. Her kan det være behov for mer formallæring enn på andre områder. 

Ved vesentlige endringer i arbeidsoppgaver kan økt bruk av formallæring være nødvendig. 

Dette er derfor to områder hvor det kan være aktuelt å sikre at medarbeiderne har rett 

kompetanse.  

 

 

 

3.3.3 Innovasjon, læring og effektivitet 

Omverden endrer seg og vi må endre oss med den, slik at vi bedrer tjenestene våre og hjelper 

flere i arbeid og aktivitet. Utvikling krever ressurser, men vi må unngå finne opp hjulet på 

nytt. Imitasjon er like viktig som innovasjon.  

Å være en løsningsdyktig organisasjon innebærer at man har et aktivt forhold til endring og 

utvikling. Mye utvikling skjer ved mindre tilpasninger og forbedringsarbeid fra dag til dag. 

Dette forbedringsarbeidet er viktig for å sikre at kvaliteten i tjenestene stadig øker. Det 

enkelte NAV-kontor er selv ansvarlig for å utvikle og forbedre sine tjenester og å ta i bruk 

forbedringer fra andre kontor. Det kan kreve arenaer for kunnskapsdeling, erfaringslæring, 

faglige nettverk og læringssløyfer som går ut over det enkelte kontor eller fylke. 

Andre ganger vil endringene være større og medføre omlegging av tjenesteytingen, praksis 

eller organisering for å skape verdier for organisasjonen og brukerne. Slike innovasjoner 

krever at man tilrettelegger for prosesser som gjør at nye idéer kan avdekkes, testes ut og ikke 

Spørsmål: 

 Hvordan etablere krevende og trygge refleksjonsarenaer på tvers av enheter? 

 Hvordan skal ledere være trygge på hvilken kompetanse som er nødvendig?  

 Hvordan sikre at eksplisitte kompetansekrav til noen roller reelt løfter kvaliteten 

på tjenesten? Hvordan bør et slikt opplegg utformes? 

 Hvordan kan vi bli bedre på å lære av brukerne og trekke på deres kompetanse i 

utviklingen av NAV? 

 Hvordan vil brukerne merke at kompetansen er på plass?  
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minst tas i bruk i organisasjonen. KS har laget et veikart for tjenesteinovasjon for å støtte 

kommunen i utviklingsarbeid. Det kan være behov for å tilrettelegge arenaer der ansatte kan 

lansere og drøfte innovasjonsidéer, gjerne med hjelp av interne prosessveiledere eller 

eksterne fasilitatorer.  

Vi må sikre at nye måter å jobbe på også er bedre måter å jobbe på. Observasjoner fra 

brukere og medarbeidere er ikke alene tilstrekkelig til å dokumentere positiv eller negativ 

effekt. Til det er årsakssammenhengene for kompliserte. Samtidig som vi skal dyrke frem 

lokale initiativ, må vi derfor sikre evalueringer som bekrefter eller avkrefter effektene av de 

endringene vi gjør. 

Selv godt dokumenterte resultater eller idéer til ny arbeidspraksis eller metoder kan kreve 

mye bearbeiding før de faktisk kan tas i bruk i organisasjonen. For å lage en bro fra forskning 

til praksis, styrke den løpende fagutviklingen og sikre at den er praksisnær og anvendbar kan 

etaten etablere enkelte «spydspisskontorer». Slike kontorer kan også etableres innenfor det 

kommunale ansvarsområdet. Dette må diskuteres i partnerskapet. Kontorene kan ha et 

selvstendig utviklingsansvar og sikre samarbeid seg i mellom og med universitets- og 

høgskolesektoren og andre forskningsutførende organisasjoner.  De må få en sentral rolle 

som rådgiver overfor både direktorat og fylkesmenn. Forventningen vil være at de vil være 

helt i front av erfaring og forskning på sitt område og kunne vise hvordan kunnskap omsettes 

i praksis.  

 

 

 

  

Spørsmål: 

 Kan enkelte kontor gis rollen som spydspisser/utviklingskontor/fagledende på 

enkelte områder? Hva bør det innebære? 

 Hvilke konsekvenser vil slike endringer ha for direktoratet og fylkenes (NAV og 

fylkesmann) rolle? 

 Hvilke arenaer og metoder bør vi benytte for å drive kunnskapsdeling og 

erfaringslæring? 

 Hvordan kan leder tilrettelegge for læring gjennom prøving og feiling og læring 

gjennom stadig å bli bedre? 
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4 Oppsummering  

Ambisjonene i arbeids- og velferdspolitikken er høye.  Både kommunene og staten er opptatt 

av å sikre høy sysselsetting. NAV skal både bidra til et velfungerende, gjennomsiktig 

arbeidsmarked og hjelpe til når arbeidsgivere ikke får besatt stillinger eller enkeltpersoner 

ikke kommer i jobb. Også personer som på mange måter kan oppfattes å stå langt fra arbeids-

markedet skal få tilpasset bistand for å kunne komme i arbeid. Ja, kanskje er det disse det er 

aller viktigst at NAV gir muligheter. Arbeid er godt for helsen og gir sosial inkludering. 

Det ligger i NAV-kontorets oppdrag at det alltid vil ha uløste oppgaver. Forventingen til hva 

NAV skal oppnå vil overstige ressursene som er tilgjengelig. NAV må ha effektive arbeids-

måter som sikrer at vi ikke bruker unødige ressurser på grunn av dårlig intern samhandling, 

og kan bruke mest mulig tid sammen med brukerne. Omgivelsene forventer at NAV både er 

forutsigelig og at vi tilpasser oss lokale forhold og den enkeltes situasjon. Tydelig ansvars-

plassering og arbeidsmåter som sikrer kvalitet i vurderingene er særlig viktig når det gjelder 

brukers rett til ytelser. NAV-kontoret må ha faglig kompetanse til å vurdere brukers 

muligheter for arbeid og når det ikke lengre er hensiktsmessig å sikte mot arbeid. 

Et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor kan gjøre en vesentlig forskjell for arbeidsgivere 

og enkeltbrukere. God situasjonsforståelse i partnerskapet og mer treffsikre krav til kontoret 

kan legge grunnlag for felles prioriteringer og innsats. Redusert styring av de arbeidsrettede 

tiltakene fra departement og Storting øker mulighetene for lokale tilpasninger. NAV-

kontorets satsninger og arbeidsrettede tiltak kan sees i sammenheng med andre kommunale 

tjenester og bidra vesentlig til at personer med helse-, språk-, eller kompetanseproblemer får 

et bedre samlet tilbud og kommer i arbeid eller får en bedre livssituasjon. 

NAV-kontoret er ikke identisk med ett fysisk kontor. Brukere som kan forventes å klare seg 

selv må gis relevante tilbud med minst mulig bruk av ressurser. Digitale løsninger vil være et 

viktig redskap. For andre brukere er det behov for skreddersøm og tilpasset oppfølging over 

lenger tid. Eller kanskje kan tiden som NAV-bruker reduseres vesentlig ved at NAV gir støtte 

til arbeidsgiveren og brukeren på arbeidsplassen innenfor en naturlig bo- og arbeidsmarkeds-

region. For å levere tjenester med god kvalitet og ta kunnskap i bruk vil noen NAV-kontor 

kunne levere tjenester på vegne av andre, f.eks. ved egenproduksjon av tiltak. NAV-kontor 

vil i mindre grad være identisk med lokasjon eller følge kommunegrenser. 

I et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor vil NAV-kontorleder vil få større handlingsrom 

og større ansvar. Mulighetene for å disponere og utvikle ressursen vil bli større, men også 

ansvaret for kontorets resultater. Medarbeidernes kompetanse og hva de bruker tid på vil ha 

avgjørende betydning for resultatoppnåelsen. Det er i møte med brukerne verdien skapes.  

Ledere må derfor sørge for at mest mulig av de fullmakter som ligger i kontoret kommer 

medarbeiderne til god i deres møte med brukerne. 

NAV har høstet mange erfaringer siden etableringen. NAV er ikke i en situasjon hvor 1000 

blomster skal blomster. På enkelte områder er det tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap til å 

vite at tiltak virker. Denne kunnskapen må vi evne å bruke, såpass skylder vi brukerne. 

Likevel har NAV behov for tidlige og praksisnære arenaer for utprøving av nye løsninger. Vi 

kan trolig legge mer fagutvikling og ansvar for forbedringsarbeid til NAV-kontorene enn vi 

gjør i dag. 
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4.1 Viktige spørsmål til diskusjon 

Alle som har lest seg frem hit, ser at det er mye å lure på. Vi skal imidlertid handle. Derfor 

ber vi dere om å bruke notatet som refleksjonsbakgrunn for å gi gode, konkrete innspill på 

fire hovedspørsmål. Under hvert hovedspørsmål står det noen stikkord og utdypende 

spørsmål til hjelp for diskusjonen. 

 

1. Hva kjennetegner et myndig og løsningsdyktig NAV-kontor? 

F.eks. for brukermøter, oppgaveløsning, kompetanse, handlingsrom, kontorstørrelse og -

struktur  

Hvilke støttetjenester trenger dette NAV-kontoret? 

Hvordan skal maktforflytningen oppleves av leder, medarbeider og brukerne? 

 

2. Hvordan kan vi lære mere av brukerne og legge brukererfaringene til grunn i 

forbedring av tjenestene? 

Arbeidsgivere, enkeltbrukermøter, brukerutvalg, undersøkelser osv 

 

3. Hva er de viktigste endringene som skal til for å realisere det myndige og 

løsningsdyktige NAV-kontoret? 

Hvordan kan partnerskapet organisere tjenester i geografiske ansvarsområde som 

sammenfaller med bo- og arbeidsmarkedsregioner, uavhengig av kommunereform og 

andre prosesser? Hva betyr størrelse? 

Hvordan bør fullmakter og forpliktelser være i fremtiden? Organisatoriske, økonomiske, 

egenproduksjon/anskaffelse og andre aktuelle rammebetingelser?   

Hvilke resultater kan NAV-leder holdes ansvarlig for? Aktiviteter i NAV-kontoret eller 

overgang til arbeid og utviklingen på sosialhjelp, sykepenger, arbeidsavklaringspenger?  

Hvordan sikrer vi kvalitet i første instans slik at vi reduserer påfølgende kontroller? 

Hvordan skal vi sikre at kontorene tar eksisterende og ny kunnskap i bruk? 

Hvordan sikre kunnskapsdeling mellom kontorene? 

Hvordan får vi til dette innenfor rammene av «ett NAV» og i samhandling mellom 

kommune og stat?   

 

4. Hvilke krav stilles til ledere og medarbeidere i et myndig og løsningsdyktig NAV-

kontor? 

Hva forventes av ledelse i et myndig NAV-kontor? Hvordan bør lederne følges 

opp/støttes – hva med konsekvenshåndtering?   

Hvordan sikrer vi at NAV har modige og kompetente medarbeidere i møte med 

brukeren/arbeidsgiveren? Hvilke holdninger, kunnskap og ferdigheter må den enkelte 

medarbeider ha? 
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4.2 Prosessen videre 

Alle i arbeids- og velferdsforvaltningen, fremfor alt partnerskapet og medarbeidere i NAV-

kontorene og brukerutvalg, inviteres med dette til en åpen diskusjon om hvilke endringer som 

må til for å gi brukerne bedre brukermøter og å hjelpe flere til å skaffe seg jobb.  

Fylkesdirektørene må sikre at dette drøftes på en god måte med ledere, brukerutvalg og med-

arbeidere innenfor det tiden tillater. Vi oppfordrer fylkesdirektørene til å ta initiativ til dialog 

lokalt med andre interessenter også. 

KS vil sende ut delrapporten til de fylkesvise rådmannsutvalg og storbynettverket NAV hvor 

det legges opp til diskusjoner rundt de sentrale problemstillingene rapporten omtaler. Det 

sentrale rådmannsutvalget vil også gi innspill. Disse innspillene sendes til KS som 

videreformidler til arbeidsgruppen.   

Fylkesmannsembetene inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppen.  

Medbestemmelsesapparatet i arbeids- og velferdsetaten inviteres inn i prosessen av Arbeids- 

og velferdsdirektoratet. 

Arbeidsgruppens medlemmer deltar gjerne på lokale møter, så langt vi har kapasitet. 

Arbeidsgruppen ber om at innspill er oss i hende før utgangen av oktober. Mottaker for både 

henvendelser og innspill er losningsdyktig@nav.no.  

Stortingets behandling av stortingsmeldingen og budsjettforslaget fra regjeringen kan endre 

på eller tydeliggjøre enkelte av forutsetningene vi har lagt til grunn. I så fall vil det 

gjenspeiles i arbeidsgruppens endelige rapport. 

Arbeidsgruppen vil avgi sin rapport til arbeids- og velferdsdirektøren i desember, slik at den 

kan behandles i relevante organer i januar 2017.  
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Vedlegg 

 

Mandat 

 

Myndige NAV-kontor - mandat for arbeidsgruppe  

Formål  

Gjennomføre en prosess som skaper en felles forståelse i direktorat, NAV-fylke, kommunene 

og de operative enheter i NAV-forvaltningen om hva som bør kjennetegne et myndig NAV-

kontor, dokumentere denne forståelsen, drøfte, anbefale og prioriterte tiltak. Dette skal bidra 

til å utvikle mer myndige og løsningsdyktige NAV-kontor. 

 

Bakgrunn 

Ekspertgruppen anbefalte at NAVmå 

 rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne 

 ha større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov 

 ha mindre styring og mer ledelse 

 ha økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system 

 sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne 

 

I utgangspunktet vil myndige NAV-kontor kjennetegnes av at de  

 har handlingsrom og tilgang til relevante virkemidler 

 utnytter arbeidsmåter og virkemidler som gir gode resultater, f eks. når det gjelder 

arbeidsinkludering 

 tilpasser virkemidlene til lokalt arbeidsmarked – til brukernes og arbeidsgivernes 

behov 

 motiverer alle som kan delta i arbeidslivet til aktiv involvering og ansvar 

 møter brukere med tydelige forventninger (rettigheter og plikter) og håndtere 

dobbeltrollen  

 håndhever aktivitetskravene (sykefravær, mobilitet og sosialstønad) 

 samarbeider godt med relevante samarbeidspartnere (utdanningsinstitusjoner, 

psykiatri, helsevesen etc.) 

 er sikkerhetsnettet som fanger opp de som reelt sett ikke har mulighet til egen 

forsørgelse 

 oppleves som strategiske viktige, og har engasjerte eiere, i både den statlige og 

kommunale styringslinjen 

 

Det pågår flere prosesser som støtter opp under ekspertgruppens anbefalinger. Det arbeides 

med tiltak knyttet til kompetanse, arbeidsprosesser, styring og ledelse, herunder:  

 program for lederskap og samarbeid (PULS) i NAV 

 rammeverk for kompetanseutvikling i NAV-kontor 

 inkluderingskompetanse i NAV-kontor 

 å forenkle NAVs oppfølgingsmetodikk (også IT og digitalisering) 
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 forenklinger av arbeidsmarkedstiltakene 

 bedre operativ styring av NAV-kontor 

 mål- og resultatstyring i NAV 

IT og digitalisering, herunder: 

 ny plattform for stillingsmarkedet 

 digitalisering av sykefraværsoppfølgingen 

 bedre håndheving av virkemidler, herunder: 

 bruk av aktivitetskrav i oppfølgingen for at brukeren skal komme i arbeid 

 krav til mobilitet 

 bedre brukerservice, effektivitet og organisatorisk fleksibilitet, herunder: 

 iverksettelse av NAVs kanalstrategi 

 mobile IKT-løsninger/verktøy for mindre stedsavhengig tjenesteutøvelse. 

 

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om videreutvikling av NAV. Denne støtter opp 

under utviklingen i retning av mer myndige NAV-kontor. Utviklingsløpene trekker i retning 

av mer myndige NAV-kontor som realiserer ekspertgruppens anbefalinger, jf. punktene 

foran. 

 

Myndige NAV-kontor 

Utvikling av myndige NAV-kontor forutsetter at flere avgjørelser tas lokalt. Ledere og 

medarbeidere i NAV-kontorene vil få større handlingsrom, men også mer ansvar. En viktig 

del av «myndighet» ligger i kompetanse og dyktighet – at en kan fremstå som myndig, ikke 

bare ut fra formelle fullmakter, men fordi en er kompetent (som i å uttale seg med 

myndighet). Det forventes at myndige NAV-kontor vil gi bedre resultater i arbeids- og 

velferdspolitikken enn vi i dag oppnår. Myndige NAV-kontor er ikke primært resultatet av 

sentrale utrednings- og implementeringsprosesser. De er i stor grad resultatet av lokalt 

lederskap, medarbeiderskap, kompetanseutvikling og oppgaveforståelse. Men andre ord 

skapes myndige NAV-kontor lokalt.  

 

Det å gi økt handlingsrom i oppgaveløsningen, skal sikre at brukerne i økt grad får bistand 

tilpasset sin situasjon. Økt handlingsrom kan imidlertid også medføre at brukerne ikke 

opplever at NAV gir et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av bosted og at NAV-kontorer 

parallelt bruker ressurser på å utvikle løsninger som gjør at NAVs samlede ressursbruk blir 

vesentlig mindre effektiv. Vi må sikre mekanismer som forhindrer dette.  

 

Rammebetingelsene for kontorene må endres. Det kan medføre behov for endringer i andre 

enheter i Arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 

Som hjelp i disse prosessene er det behov for å tydeliggjøre hva som kjennetegner myndige 

NAV-kontor. I tillegg er en slik konkretisering viktig for å kunne foreta ytterligere veivalg og 

iverksette tiltak i det enkelte kontor, med satsinger som omfatter flere kontorer og i NAV som 

sådan. 

 

Større enheter  

Myndige NAV-kontor er kontorer med stort handlingsrom. Dette fordrer at kontorene har en 

viss størrelse med tilhørende volum av oppgaver og medarbeidere. I tillegg gjør den 

desentraliserte strukturen som NAV kjennetegnes av i dag at det er vanskelig å oppnå effektiv 
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ressursutnyttelse. Både ekspertgruppens anbefalinger og Arbeids- og velferdsdirektoratets 

høringssvar peker på at det er behov for større og mer kompetente NAV-kontor. Dette blant 

annet fordi små kontorer vil ha utfordringer i å sikre at de har nok kompetente medarbeidere 

som kan jobbe ut mot arbeidsgivere og dekke naturlige arbeidsmarkedsområder. 

Kommunereformen vil legge grunnlag for at det blir færre NAV-kontor. Som supplement til 

de prosessene som utløses av kommunereformen vil det være behov for at NAV på egen 

hånd, i samarbeid med aktuelle kommuner, etablerer NAV-kontor som omfatter mer enn én 

kommune. Målet med slike løsninger vil være å etablere større kompetansemiljøer samtidig 

som en sikrer god integrering av tjenester på tvers av statlige og kommunale ansvarsområder.  

NAV har allerede noen slike løsninger, blant annet NAV Valdres og NAV Værnes. Disse 

løsningene har for en stor del vært utformet slik at en har laget funksjonelle enheter på tvers 

av kommunene, men i varierende grad opprettholdt tjenestesteder i de kommunene som 

inngår i samarbeidet. Vi har også enkelte løsninger som innebærer at NAV-kontor dekker 

flere kommuner med ett felles tjenestested, f. eks. NAV Ørsta/Volda.  

 

Til nå har kommunene i stor grad vært lite interessert i å delta i slike løsninger. I begrenset 

grad har derfor Arbeids- og velferdsetaten enkelte steder etablert løsninger hvor en på statlig 

side har samlet kompetanse og myndighet fra flere kommuner uten at det er gjort tilsvarende 

for kommunale ansvarsområder.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har dermed to hovedmodeller for slike løsninger: 

 Interkommunale NAV-kontor hvor både stat og kommune deltar 

 Løsninger som kun omfatter statlige oppgaver på tvers av flere kommuner 

NAV-loven åpner for at stat og kommune kan utføre oppgaver for hverandre. Arbeids- og 

velferdsetaten har formell adgang til å betale kommunene for at kommunalt ansatte kan gjøre 

statlige oppgaver i små NAV-kontor uten fast statlig tilstedeværelse.  Denne adgangen er ikke 

benyttet, blant annet som konsekvens av pålegget om at alle NAV-kontor med tre statlige 

årsverk eller færre ikke skal kunne få redusert statlig bemanning.  

Vi har i dag lite sikker samlet kunnskap om hva som er effektene av de foreliggende 

løsningene, både når det gjelder kostnadseffektivitet, formålseffektivitet og brukertilfredshet.  

Vi har heller ikke noe samlet etablert kunnskapsgrunnlag om hvor store omstillingskostnader 

løsningene medfører.  Det er behov for å utrede de ovennevnte løsningene, både for å 

klargjøre modellene og for å etablere bedre kunnskapsgrunnlag og policy på området. 

 

Oppgaver 

1. Skape felles forståelse av hva som bør kjennetegne myndige NAV-kontor. 

Arbeidsgruppen skal skape grunnlag for og sikre fremdrift i en horisontal dialog mellom 

NAV-kontor og en vertikal dialog mellom NAV-kontor, kommuner, fylkesnivå og direktorat. 

Dette skal bidra til å skape en felles forståelse om hva et myndig NAV-kontor innebærer, og 

tydeliggjøre hva som kreves av NAV-kontorene og hva som kreves av endringer i 

rammebetingelser. 

I den sammenheng bør den særlig belyse:   

 NAV-kontorenes tjenester og oppgaver, herunder samhandling med arbeidsgivere  

 Handlingsrom ved håndtering av virkemidler og tjenesteyting  
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 NAV-kontorets beslutningsmyndighet, blant annet når det gjelder 

arbeidsmarkedstiltakene 

 Krav til kompetanse og ledelse i NAV-kontor 

 Ledelse, styring og rapportering i styringslinjene og på tvers av statlige og 

kommunale ansvarsområder 

 Brukerretting, både på individ- og systemnivå 

 Frihetsgrader knyttet til organisering av NAV-kontoret 

 Utvikling av tjenester, dokumentasjon av effekter og læring på tvers 

 Ansvarsdeling mellom nivåer i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 Samhandlingen med andre enheter i NAV, særlig i Ytelseslinjen 

 

2. Arbeidsgruppen skal beskrive overordnede tiltak for å realisere myndige NAV-kontor. 

Arbeidsgruppen skal, som grunnlag for og som resultat av denne dialogen, utrede nødvendige 

endringer i organisatoriske, økonomiske og andre aktuelle rammebetingelser, fullmakter og 

forpliktelser for å kunne realisere myndige NAV-kontor og gi forslag til hvordan disse bør 

være i fremtiden. Arbeidsgruppen skal forholde seg aktivt til øvrige prosesser omtalt foran 

(ref. punkt 2 Bakgrunn). Aktuelle tiltak:  

 Tiltak som forsterker, spisser eller supplerer igangsatte prosesser, ref. punktene foran, 

herunder eventuelle forslag til hvordan tiltakene må sees i sammenheng 

 Vurdere lokale løsninger vs. sentrale initiativ - hva må det enkelte kontor selv ta 

ansvar for? 

 Organisatoriske tiltak med sikte på færre og større NAV-kontor 

 

Nærmere om organisatoriske tiltak for færre og større NAV-kontor: 

Arbeidsgruppen skal kartlegge omfang av foreliggende interkommunale løsninger og 

fylkeskontorenes planer på området. Den bør oppsummere erfaringene fra foreliggende 

interkommunale løsninger og belyse både omstillingskostnader og gevinster. Den bør drøfte 

aktuelle modellers sterke og svake sider.  Arbeidsgruppen bør både vurdere løsninger som 

inkluderer kommunale ansvarsområder og løsninger som bare omfatter statlige 

ansvarsområder.  

 

Organisering og arbeidsform 

Arbeidsgruppen skal ledes av Arbeids- og tjenestedirektøren og ha følgende øvrige deltakere: 

 Fylkesdirektør 

 Leder fra Ytelsesavdelingen 

 NAV-leder  

 Seksjonsleder i Arbeids- og tjenesteavdelingen 

 To representanter fra KS, (1 fra KS administrasjon, 1 kommunerepresentant 

(strategisk kommuneledelse)  

 Representant fra NKS  
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Det nedsettes et sekretariat, som ledes av Erik Oftedal (Kunnskapsavdelingen) med følgende 

øvrige deltakere: 

 Arbeids- og tjenesteavdelingen 

 HR-avdelingen 

 Økonomi- og styringsavdelingen 

 Kommunikasjonsavdelingen 

 

Leder av sekretariatet rapporterer til arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppen bes i størst mulig grad benytte eksisterende møtearenaer, blant annet arbeids- 

og tjenestedirektørmøtene og lokale ledermøter. Tjenestedirektørmøtet er referansegruppe. 

Arbeidsgruppens leder orienterer jevnlig om status i Arbeids- og velferdsdirektoratets 

direktørmøte, og stiller seg også positiv til deltakelse i relevante KS-organer (rådmanns-

utvalg, storbynettverk). 

Et viktig kriterium for suksess er god involvering av de ansattes organisasjoner. Det avholdes 

derfor egne arbeidsmøter med representanter for de ansattes organisasjoner og hoved-

verneombudet. Samtidig skal sakene, som følger leveransene, legges frem til ordinær 

behandling i MBA. 

Arbeidsgruppen bør lage utkast til budsjett for prosessen i en tidlig fase av arbeidet.  

Tidsplan 

Medio juni: Diskusjonsgrunnlag om hva som bør kjennetegne myndige NAV-kontor og som 

legger til rette for videre realisering/tiltak.  

Desember: Sluttrapport med anbefalte tiltak, herunder drøfting av de problemstillingene som 

er beskrevet foran. 

 

Arbeidsgruppens medlemmer 

Kjell Hugvik – Arbeids- og velferdsdirektoratet (leder) 

Elisabeth Blørstad – NAV Vest-Agder 

Tone Marie Nybø Solheim – KS 

Kjell Fosse – Stjørdal kommune 

Jørn Torbergsen – NAV Kontaktsenter 

Elin Stoermann-Næss – Sentralt brukerutvalg 

Esther Gilen - NAV Lillehammer  

Ingvild Haugli Endresen - NAV Målselv 

Anita Sivertsen – Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Sonja Skinnarland – Arbeids- og velferdsdirektoratet 
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Saksmappenr: 2014/80-78 
Arkiv: 056 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

97/16 Setesdal Regionråd - Styre 19.10.2016 

 

Oppnemning av representant til arbeidsgruppe - datalagring 

Agder – tenestekjøp spisskompetanse digitale næringar. 
 

Tilråding: 
Dagleg leiar får fullmakt til å engasjere innafor ramma av kr 100.000,- til representasjon i 
arbeidsgruppe datalagring Agder og til støttefunksjonar i relevante næringssaker innafor digitale 
næringar/ datalagring mv – tilsvarande inntil kr.100.000. Engasjementet vil dekka frå ansvar 5301 
prosjekt 450. Tenestekjøp for arbeid med næringssaker blir dekka frå ansvar 5301 prosjekt 676.  
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 
Datalagring og fiberutbygging er sentrale område med tanke på etablering av digitale næringar i 
Setesdal. Regionrådet har delteke i utviklinga av datalagringsstrategi for Agder og sjølv kartlagt 
aktuelle lokasjonar og eksisterande infrastruktur m.o.t. datalagring. Ein arbeider og tett med 
næringsaktørar som er under etablering innafor desse næringane. 

 
2. Saksopplysningar 
Det har vore arbeidsgruppe for utarbeiding av felles digital strategi Agder. I dette har Setesdal 
regionråd vore representert med Kjell Pedersen Rise.  Han har no gått inn i prosjektleiarrolle for felles 
prosjektet i Agder for datalagringslokasjonar. Ein må difor engasjere ny representant frå Setesdal. I 
tillegg var Anne Torunn Hvideberg engasjert i arbeidet med å få på plass «Digital Strategi Setesdal» 
og å bistå på relevante næringssaker innafor digital-feltet. Ho er no  blitt næringssjef i Tvedestrand og 
har såleis ikkje høve til vidare engasjement i Setesdal. 
 

3. Vurdering 
 

Dagleg leiar vurderar at det der viktig å delta i fellesprosjektet i Agder dels i høve samhandling når det 
gjeld utbygging av fiberstruktur og i høve å vere ein aktiv medspelar og vere bindeledd mellom lokale 
og regionale utviklingsarbeid når det gjeld å lukkast med datasenteretableringar. 
 
I tillegg ser ein behov for tilgong til spisskompetanse for å følgje opp aktørar/ etablerarar innafor 
digitale næringar/datalagring i næringsarbeidet – i tillegg til koordinering og samhandling med 1.lina i 
kommunane. I høve næringsarbeidet vil det og vere viktig med proaktiv halding i høve synleggjering 
av Setesdal som attraktiv for etableringar framover og bistand for tilrettelegging av 
konsept/infrastruktur.  
 
 Dagleg leiar vil orientere om aktuell kandidat til slikt engasjement i møtet. 
 
 
Valle, den  06.10.2016 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
1 Påmelding - arbeidsgruppe - grønne datasenter 
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2 Grønne datasentre, invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for 
lokasjoner 
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet 
Sendt: 6. oktober 2016 08:27
Til: ghh@vaf.no
Kopi: Gunn Marith Homme
Emne: Påmelding - arbeidsgruppe - grønne datasenter

Hei – takk for invitasjonen til møte. Vi vil være representerte – men navnet på vår person må først klareres i styremøte 19.okt – 
Håper det er ok som foreløpig tilbakemelding p.t. 

Mvh Signe sh 

Med venleg helsing
Signe Sollien Haugå - Regionrådet

M 4748 23 73 00 | E ssh@setesdal.no
Setesdal regionråd Kommunehuset 4747 Valle 
E post@setesdal.no | T 37 93 75 00 | Org nr: 981 543 556

- eit samarbeid mellom kommunane Bykle | Valle | Bygland | Evje og Hornnes www.setesdal.no

Side 1 av 1

06.10.2016file:///C:/ePhorte/PDFDOCPROC/EPHORTE-SRR-P/66861_FIX.HTML
-�150�-



Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: "Hansen, Gro Hege" <GroHege.Hansen@vaf.no>
Dato: 4. oktober 2016 kl. 15.03.04 CEST
Til: "ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no" 
<ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no>, "ssh@setesdal.no" <ssh@setesdal.no>, 
"christiane.skage@listernyskaping.no" <christiane.skage@listernyskaping.no>, 
"dagfinn.lauvsland@marnardal.kommune.no" 
<dagfinn.lauvsland@marnardal.kommune.no>, 
"Kristian.ramunddal@knutepunktsorlandet.no" 
<Kristian.ramunddal@knutepunktsorlandet.no>
Kopi: "Kjell.Pedersen-Rise@sarv.no" <Kjell.Pedersen-Rise@sarv.no>
Emne: Grønne datasentre, invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for lokasjoner

GRØNNE DATASENTRE PÅ AGDER – INVITASJON TIL Å DELTA I ARBEIDSGRUPPE FOR 
LOKASJONER

Fylkeskommunene har bevilget midler til fortsettelse av arbeidet med Grønne datasentre. Se 
politisk sak og strategi: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/AgendaItems/Details/210863.

Kjell Pedersen Rise(tlf 958 49 400) er ansatt som prosjektleder og Gro Hege Hansen (tlf 
94500121) som prosjektmedarbeider.
I det videre arbeidet ønsker vi regionrådenes deltakelse i arbeidsgruppe for lokasjoner. Vi 
ber derfor regionrådene utpeke en representant til å delta i dette arbeidet. Fint om dere 
melder tilbake hvem dette er til ghh@vaf.no innen 12.10.

Møtetidspunkt: 25.10 Kl 11.30 til 15.00 (starter med felles lunsj) Sted: Møterom Giga 
Øst/Vest, fylkeshuset i Kristiansand

Med vennlig hilsen
Gro Hege Hansen
Rådgiver

Tlf.: +47 94500121  |  E-post: ghh@vaf.no

All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

cid:image002.png@01D06869.EC761200

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke
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Saksmappenr: 2016/61-2 
Arkiv: 020 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

98/16 Setesdal Regionråd - Styre 19.10.2016 

 

Høyringsuttale -  "Ein ny Agder-region?" 
 

Tilråding: 
Setesdal regionråd ser ikkje at framlegget til eit nytt Agder har vesentlege konsekvensar for 
oppgåve/tenestetilbod på kort sikt for kommunane, næringsliv eller innbyggjarar i Setesdal. 
 
Rapporten legg m.a. opp til at viktige samfunnsstrukturar som vidaregåande skule og satsing på 
kommunikasjonsårene skal vidareførast – og det er overordna viktig for Setesdal. 
 
Utgangpunktet vil sikre balansert vekst og utvikling mellom Arendal og Kristiansand.  
Men utan konkretisering av nye oppgåver eller arbeidsplassar til flankane er det vanskeleg å sjå føre 
seg at målet om å bidra til balansert vekst i alle delar av Agder er realiserbart på lengre sikt. 
 
Utgreiinga legg opp til at framtidig «fristilt kapasitet» ev skal nyttast til å utvikle nye spesialiserte 
tenester/oppgåver i eksisterande organisasjonar. Røynslene er at spesialiserte kompetansemiljø som 
isolert sett er bra for heile Agder i realiteten er vanskelegare å nyttegjere seg aktivt for aktørar i 
periferien. På lengre sikt vil dette indirekte verke sentraliserande og auke «gapet» om ein forsterkar 
ulikheita ytterlegare med nye institusjonar «in-house» utan grep for områda med geografisk avstand 
eller oppbygging av relevante funksjonar/kompetansemiljø der. Som minimum må det då ligge 
føringar for distribuerte fullverdige tenestetilbod ut til flankane.  Det kan t.d krav til distribuerte 
inkubatortenester, krav til næringsnær FOU med kopling til privat og offentlege aktørar /SMB-
verksemder både i by og distrikt ved løyvingar frå Regionale forskingsfond/ VRI`liknande satsingar 
osb. 
 
I tillegg meiner ein at det og i dag finst tenesteområde som ikkje er publikumsretta – og der 
funksjonane kan ligge «fritt» i geografien. Ein føreslær difor at høvet blir nytta til aktivt å bidra til å 
desentralisering av funksjonar og oppgåver frå regionnivået og gjerne at ein peiker på område for 
utplassering av statleg verksemder i distrikta. Det er difor ein uttalt forventing til at det blir satsa på 
etablering av arbeidsplassar og ulike «avstandsuavhengige» tenester/ kompetansemiljø i flankane, og 
at dette blir konkretisert i slutthandsaminga av arbeidet. Det kan t.d. vere innafor energi, miljø, 
vassdrag/naturforvalting, landbruk og grønt skifte, kulturarv og/eller reiseliv, eller anna i regionale/ 
nasjonale verksemder for Setesdalsregionen. 
 
I rapporten saknar ein særleg ambisjonar og konkretisering av samfunnsutviklaroppdraget.  
Kva og korleis ein vil «understøtte utvikling av komparative fortrinn», styrke interaksjonen og bidra til 
målretta regionalutvikling i Setesdal og i «de respektive geografiske områdene» – utan lokalisering av 
nye oppgåver/arbeidsplassar- eller aktiv om-disponering for å etablere offentlege arbeidsplassar og i 
distrikta som ikkje har pendlaravstand til kystbyane? 
 
Regionrådet sin koordinerande rolle – og virkekrins innafor kompetanse, interkommunalt samarbeid, 
infrastruktur og ikkje minst næringsutvikling saman med lokalkjennskap/nærheit til aktørar er eit 
fortrinn for å yte og rigge relevante tilbod i samarbeid mellom lokale og eksterne aktørar. Dagens 
bidrag frå konsesjonskrafta gjer det mogleg å arbeide proaktivt med satsingar som demmer opp for 
avstandsulemper og legg til rette for positiv utvikling på ei rekke område med god lokal forakring og 
samhandling, t.d. med felles ladestasjonsinfrastruktur, digitalsatsingar i t.d. helse/kommunesektor, 
distriktsvennlege studiar og kompetansetiltak, næringsarbeid på bedrifts- og bransjenivå osb. 
 

-�152�-



Framlegget til avviklinga av konsesjonskraftavtalen i nær framtid - som i dag gir tilbakeføring av ein 
avgrensa del av tilførte ressursar til regionutvikling via Regionrådet og til Rv 9 er skuffande grep i ljos 
av ambisjonar om balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å 
understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda.  
 
Dersom både dei økonomiske ressursane blir trekt ut til fellesskapsfordeling utan sideblikk på 
distriktsutfordringane – og at frigjort kapasitet i regionaladministrasjonen ikkje blir omdisponert til å 
forsterke apparatet i områda med mindre vekstkraft - aukar ein snarare distansen enn dynamikken og 
det ein kunne vente seg av  innhaldet i samfunnsutviklaroppdraget .  
 
Uavhengig av kva organiseringsform og styresett ein vel å etablere (formannskapsmodell eller 
parlamentarisk modell) meiner ein at det har stor verdi å vidareføre samhandlinga mellom 
fylkeskommunen og regionsamarbeida i ein ev ny Agder-region.  Ein føreslær difor at fylkestinga 
nedfeller samhandlinga og dialogen etter modell mellom Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal 
regionråd – når det gjeld representasjon/ deltaking og administrativ og politisk samhandling på 
kommuneregionnivå i framtida til alle regionsamarbeida.  
 
Setesdal regionråd finn det og rimeleg og naudsynt å oppmode til  at fleirtalsinnstillinga si føring for 
spesiell merksemd for styrka samfunnsutvikling i Setesdal og andre delar av Agder gjennom statleg 
bidrag/arbeidsplassar og regional forplikting til offensiv innsats blir konkretisert.  
 
Ein oppmodar og sterkt til det blir lagt føringar for varig tilbakeføring/øyremerking av nokre ressursar 
til regionutviklinga til dei områda som dannar grunnlaget for vasskraftøkonomien i landsdelen og som 
i dag ikkje har same vekstkraft att som by-regionane. Setesdal regionråd føreset at ein rimeleg del av 
tilførte ressursar gjennom konsesjonskraftordninga blir øyremerka for regionen og i framtida. 
 
Differensiering og målretting i høve flankane kan medverke til utviking av ein heilskapleg landsdel – 
der distrikta sitt potensial blir utløyst og aktivert optimalt i hop med vekstkrafta i kystbyane. 

 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

I medhald av St.meld 22 (2015-2016) foreslo regjeringa at det blir gjennomført ein regionreform frå 
2020 – med val til nye regionar og kommunar i 2019. (Regionreforma) 
 
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting fatta vedtak om å gå i tingingar vedrørande ein ny region 
Agder. Tingingsutvalet har no lagt fram sin rapport og innstilling. 
 
Kommunelova viser til at ein skal sikre funksjonsdyktig folkestyre, rasjonell og effektiv forvalting av 
fylkeskommunale fellesinteresser innafor ramma av nasjonale fellesskap – med sikte på ei 
berekraftig utvikling. 
 
Regionreforma fokuserer kompleksitet og samfunnsutfordringar og kryssingar mellom nivå, 
sektorar og administrative grenser. 
 

 Regjeringa legg vekt på å kome fram til om lag ti folkevalde regionar som: 

 Sikrar funksjonelle områder kan sjåast i samanheng som grunnlag for samfunnsutviklinga 

 Legg til rette for breidde fagmiljø med kapasitet og kompetanse til å ivareta både 
noverande og framtidige oppgåver 

 Styrkar potensial for samhandling og dialog mellom regionale statlege styresmakter og 
folkevalde regionar. 

 
Regionreforma blir og sett i samanheng med kommunereforma. 
 

2. Saksopplysningar 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunane om å fatte vedtak innan 
1.12.2016.  
 
Tingingsutvalet sin rapport følgjer saka saman med høyringsbrev. 
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Rapporten omhandlar m.a. formalia og prosess, tenesttilbod, økonomi, politiske system og 
administrative tilhøve. 
 
Fylkestinga vedtok mandat og oppretta tiningsutval. Tiningsutvalet har vore fylkesordførarane, 
fylkesvaraordførarane og opposisjonsleiarar.  Tingningsutvalet la fram rapporten med delt 
innstilling.  
 
Høyringsfristen er 11.november.  
 
Fylkestinga vil ta stilling til om det bør etablerast ein ny region Agder i møte 13.desember. 
 
Sommaren 2016 drøfta regionsamarbeida i Agder moment som innspel til prosessen. Notat frå 
Setesdal regionråd følgjer saka. Styreleiar representerte og i dialogkonferanse med dette som 
bakteppe i august 2016. 
I tillegg til høyringa vil det bli gjennomført ein innbyggjarundersøking i regi av fylkesutvala. 

 
Hovudmålsettinga er å utvikle ein sterk og samla landsdel som er attraktiv for busetting og 
næringsutvikling både i «kystsona» og i «dei indre distrikta».  
 
Andre mål er ;  

 Forsterka samhandling 

 Sikre gode tenestetilbod i heile regionen 

 Oppretthalde 3 sjukehus 

 Videre utbygging av kommuniasjonane i landsdelen 

 Betre levekår 

 Forsterke demokratiet 

 Utvikle det regionale folkevaldnivået til å ta på seg nye oppgåver og utvide 
samfunnsutviklarrolla. 

 
Rapporten peikar på at utfordringa med balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile 
regionen gjennom å understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda. 
 
Klimaomsyn og berekraft er gjennomgåande ambisjonar. Ein legg til grunn at det skal vidareførast 
desentraliserte tenestetilbod og at ein ikkje skal sentralisere tenestene, snarare tilby meir variert 
spesialiserte tilbod – særleg innafor vidaregåande opplæring. 
 
Når det gjeld økonomi drøfta utjamning av regionens føresetnader for å kunne tilby gode og 
likeverdige tenester i heile Agder. Forhandlingsutvalet legg til grunn at framtidige 
konsesjonskraftinntekter skal kome heile regionen til gode – etter at gjeldande avtaler utgår. 
Framtidige administrative innsparingar skal ikkje gå til nedbemanning – men til utvikling av 
tenestetilboda og auka ressursinnsats i heile regionen.  
 
Fleirtalsinnstillinga går inn for ein ny Agder-region og fordeling av fylkeskommunale og statlege 
arbeisplasser mellom Arendal og Kristiansand. Ein tek og mål av seg til å få nye oppgåver og 
etablering av nye statlege arbeidsplasser lagt til regionen. 
 
Eit mindretal tilrår ikkje ein ny Agder region – men med visse føresetnader heller å sjå på felles region 
med Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. 
 
Eit anna mindretal syner til at ein ikkje har fått eit samstemt grunnlag for å få til ein sterk og samla 
region. 

 

 
3. Vurdering 
 
Ser ein på framlegga opp mot dagens organisering er det verdt å merke seg at øyremerkinga av 
konsesjonskraft-delen til Setesdal som har stor tyding for den regionale utviklinga er tilrådd lagt til 
fellesskapet sin prioritering og disposisjon. 
 
Når det gjeld organisering av offentlege arbeidsplassar har det i praksis lita tyding om lokaliseringa er 
i Kristiansand eller Arendal – men med sideblikk på tydinga det har for alle delar av Agder å ha 
offentlege arbeidsplassar tilrår ein å stø ei balansert fordeling. Rapporten og tiningsutvalet har korkje 
konkretisert ambisjonar om nye desentraliserte offentlege arbeidsplassar til flankane – eller at ev 
«effektuttak» kan gå til etablering av nye fagmiljø/avdelingar – som ein kunne vente når det er eit 
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uttalt mål å sikre balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å 
understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda. 
Utover dette – ser ein det som bra at ein vil ta vare på skulestrukturen på vidaregåande nivå.  
 
Forhandlingsutvalet tilrår at ein først etter ev. oppretting av ny region tek stilling til politisk 
organisering/-struktur – om ein skal vidareføre formannskapsmodell eller innføre parlamentarisk 
system. 
 
Som ein spelte inn tidlegare er det viktigaste for Setesdal at ein opprettheld samhandlinga med 
«kommuneregionane» og at fylkeskommunen har ei aktiv deltaking i desse politisk, administrativt og 
økonomisk. Dersom ein skal ta arbeidet og uttalte ambisjonar om å sikre berekraft og å understøtte 
differensiert utvikling basert på fortrinna i flankane må ein forvente at eit minimum av prioritering – 
anten i form av tilføring av arbeidsplassar og/eller økonomi øyremerka av budsjetta på nivå med 
gjeldande Konsesjonskraftavtale – og at det tilsvarande blir etablert for dei andre kommuneregionane 
som flanke-politisk-grep! 
 
Målretta differensiering kan truleg vere med å sikre balansert vekst og utviklinga for ein samla 
landsdel. 
 
Dette blir konkretisert og utdjupa som tilråding i saka/ framlegg til uttale frå Regionrådet. 

 
 

Valle, den  06.10.2016 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Høring om forhandlingsutvalgets utredning.docx 
2 Liste over høringsinstanser 
3 en-ny-region-agder_rapport (link til å trykke på) 
4 Notat - Utsjekk Innspel momemt  felles fylkesutval august 
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Høringsinstanser 
 
I tråd med fylkestingenes vedtak sendes utredningen om en ny region Agder på høring for å 
innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner.  
 
Det legges opp til en åpen høringsprosess. Utredningen er gjort tilgjengelig på 
www.regionagder.no med lenker fra begge fylkeskommunenes ordinære nettsteder. Slik har både 
kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner enkel tilgang til dokumentet og anledning til å uttale 
seg. Samtidig er følgende aktører særskilt invitert til å avgi uttalelse til utredningen: 
 

- Kommunene i Agder 
- Regionrådene  
- Rogaland og Telemark fylkeskommuner 
- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
- Statens vegvesen Region sør 
- NAV i Aust-Agder 
- NAV i Vest-Agder 
- Bufetat Region sør 
- UDI Sør 
- IMDi Sør 
- Skatt sør 
- KS Agder 
- Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
- Sørlandets Kompetansefond 
- Sørlandet sykehus HF 
- Universitetet i Agder 
- Innovasjon Norge 
- NHO  
- Virke 
- LO 
- Unio 
- YS 
- Akademikerne 
- GCE NODE 
- NCE Eyde 
- Usus 
- Digin 
- Landbrukets Samarbeidsråd Agder 
- AT Skog 
- Sørlandsporten teknologinettverk 
- Listeralliansen 
- Kristiansand næringsforening 
- Arendal næringsforening 
- Grimstad næringsforening  
- Flekkefjord og omegn industriforening. 
- Mandal industriforening 
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Notat:  
Utsjekk – innspel moment / felles fylkesutval  
 
 
 
 
 
 

BAKGRUNN 
Det er planlagt felles fylkesutval 11. august – der styreleiar i dei ulike regionsamarbeida er bedt om å 
ha eit kvarter innlegg knytt til regionreforma frå dei ulike regionane. Dette notatet er tenkt som 
utgangpunkt for utsjekk av kva ein ser som aktuelle tema/moment inn i drøftinga med ståstad 
Setesdal. Notatet er utarbeidd i samråd med styreleiar og rådmannsgruppa. 
 
Alle i styret blir bedt om å melde tilbake på e-post innan 1.august med kopi til alle dersom ein har 
innvendingar eller andre ønskje i høve felles bodskap –  og om det evt er ønskje om førebuande 
styremøte for å einast om anna i høve saka. 
 

REGIONREFORMA OMHANDLAR:  ROLLER,  STRUKTUR, OPPGÅVER. 
Utgangspunkt: vidareføring av tre folkevalde nivå – nye oppgåver & færre regionar. 
Fokus:  

 Positiv samfunnsutvikling i heile landet 

 Samordning, forenkling, -  og styrking av demokratiet på regionalt nivå 

 Funksjonelle einingar, bu- og arbeidsmarknader, næringsøkonomi og fagmiljø 
 
Oppgåver;  infrastruktur, næringsutvikling, utdanning og kompetanse, kultur, kulturminne, friluftsliv, 
integrering, statleg lokaliseringspolitikk viktige inn i reformdrøftingane.  
Fylkeskommunane vil gjere vedtak innan 1.des 2016 – og endringane er venta å tre i kraft 1.1.2020. 
 

HOVUDUTFORDRINGAR MED STÅSTAD SETESDAL:  

 Regional utvikling  - resignasjon/ stagnasjon – sentralisering/avfolking – distrikta i Norge og 

Agder? 

o Korleis sikre utvikling i flankane og utløysing av potensial som ligg i ulike ressursar og miljø i alle 

delar av Agder? 

 

 Positiv samfunnsutvikling i heile Agder  - også i  heile Setesdal ?  

o Føreset;  folk, arbeidsplasser og oppgåver/funksjonar  også offentlege arbeidsplassar/funksjonar! 

 

 For eller  imot samanslåing ?  

 Viktigaste å oppretthalde god og tett dialog mellom region/kommunane og fylke  - om 

det er eitt eller to fylke – ser føremunnar med heilskapleg tilnærming – ref Regionplan Agder 

2020 – mykje felles/ likt. Opplev at Aust-Agder fylkeskommune  ivaretek rolla på ein veldig 

god måte i dag – i arbeidsform og dialogbasert samhandling. Fylkesinndeling truleg ikkje 

avgjerande for om ein lukkast med å nå heile Agder. 
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 REGIONAL FORSTERKING & SAMHANDLING:   

1. Må nå alle delar av Agder! 

2. Må utløyse samla potensial/aktivum i landsdelen gjennom samhandling og tilstadevere. 

 

 Viktig at arbeidsforma med samhandling mellom Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal 

gjennom Regionrådet blir vidareført – gjerne som modell for alle regionane i Agder. 

 

 Den regionaliserte dialogen med «kommuneregionar» og  Regionplan Agder 2020 bør og 

vidareførast og vidareutviklast  med Lister, Lindesnes, Knutepunkt Sørlandet, Østre Agder og 

Setesdal . (Litt uavhengig av kommunereform og kommunestruktur-utfaller dette geografisk 

naturlege inndelingar- med mykje interkommunalt samarbeid – og handterbare einingar som 

kan bidra med initiativ, samordning , forankring og avvegingar/prioriteringar ut frå ulikskap 

mellom regionane og heilskapsambisjonar i landsdelssamarbeidet (Agder) . Sikrar at relevante 

regionale utfordringar og satsingar blir kjent og drøfta –  politisk og administrativt på  

«regionrådsnivå»  og med representasjon i ulike fora.  

LANGSIKTIG OG VARIG OPPPGÅVEFORDELING I AGDER: 

 Balansert vekst – føreset lokalisering av funksjonar og oppgåver. «Tyngdekrafta» verkar og 

utan grep vil samlokalisering/rasjonalitet over tid samle funksjonar på ein stad. Nytte høvet til 

varige distriktspolitiske grep/ fordeling av samfunnsoppgåver/funksjonar over tid: 

o Nytte høvet til å nedfelle ein felles politikk om funksjonar:  Sjukehus, politi, andre 

viktige samfunnsviktige tenester; infrastruktur – energi, veg og transport osb. 

o Funksjonsdeling mellom fylkeshovudstadane er naturleg!  

o Vidareføre vidaregåande skule som samfunnsviktig infrastruktur  som i dag 

o Sikre at kvar Region får varig etablering av oppgåver/ differensiering  og funksjonar 

som motvekt til sentralisering og tyngdekrafta!  

KVA VENTAR SETESDAL SEG OG KVA ØNSKJER VI? 
Fortrinn; Naturressursar, vassdrag, utmark (verneområde/ friluftsliv, skog og vilt), grøn energi 
Viktige næringssektorar/kompetanseområde;  

 Energi – produksjonsanlegg og miljø, forvaltingskompetanse 

 Landbruk – basis for busettingsmønster – kulturlandskap som kulisse for 

opplevingsnæringane  

 Vassdrag/naturforvaltning – grøne næringar  - vassdrags og heieforvaltningskompetanse 

 Reiseliv – ferie /fritidsdestinasjon / opplevingsnæringar  - kompetansemiljø DH 

 Kulturarv – eigenart med internasjonal tyding 

SUM:  Klima / miljø og berekraft – og p.t. «stor einvegs» transport av verdistraumar til byane 

1. «Mot-konjunkturtiltak» med varig verdi for å sikre positiv utvikling i Setesdal – er å lokalisere 

t.d. «Klima og miljø-avdeling» til Bygland med grøne næringar, natur- og vassdragsforvalting, 

ansvar for berekraftsatsing osb – som mogleggjer innpendling frå nord og sør i regionen (bu- 

og pendlingsomland – Evje og Valle) og understøtter overordna /samfunnsviktig tema. (Den 

kommune pga størst utfordringar i høve folketalsutvikling og plassering i høve 

pendlingsomland nord-sør i dalen) 

 
2. «Pinpointe» reiselivsnæringa med Destinasjon Hovden/Visit Setesdal sitt kompetansemiljø og 

funksjonsjonar/ oppgåver for Sørlandet / USUS på kvit årstid og på utanlandsk 

områdemarknadsføring.  – Satse på eit kompetansesenter med kopling til FOU / UIA og andre 

landsdelsselskap. 
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3. Legge nye funksjonar / einingar til Setesdal for å styrke positiv samfunnsutvikling – skape 

arbeidsplassar som har ringverknader i høve etterspurnad av varer og tenester og gir auka 

folketalsutvikling over tid.  Forventing til Fengsel til Evje og elles medvit om viktigheit av å 

etablere digitale og avstandsuavhengige tenester/arbeidsplasser/kompetansemiljø til  Valle/ 

Bykle/ Bygland  - av same beveggrunnar - folketalsutvikling.– Også ut i frå at det er her 

sentraliseringa av statlege arbeidsplassar har slege hardast ut dei seinare åra. Alle 

kommunane i Setesdal har forøvrig gode tenester/infrastruktur og kapasitet til å ta imot nye 

instansar)! 

 
 
Valle, 4. juli 2016 
 
 
Mvh  
 
Signe Sollien Haugå 
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Saksmappenr: 2007/244-9 
Arkiv: U01 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

99/16 Setesdal Regionråd - Styre 19.10.2016 

 

Offentlege innkjøp - innkjøpssamarbeid og lokal verdiskaping 
 

Tilråding: 
Setesdal regionråd avsett kr. 100.000 frå ansvar 5201 (interkommunalt samarbeid) prosjekt 482 
til oppfølging av tema offentlege innkjøp – lokal verdiskaping. Arbeidet starter med temadag med 
politisk og administrativ deltaking – gjerne i lag med innkjøpssentralen for offentlege innkjøp i 
Agder (OFA). Ein ser føre seg at ein som minimum kjem ut med utkast til felles innkjøpsstrategi i 
Setesdal- og at denne kan supplerast og utdjupast tilpassa ulike verksemder i regionen. 

 
 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Steinar Kyrvestad fremja notat som styresak til møte 14. sept. 2016.  
Styret fatta vedtak der ein bad om saksutgreiing -/framlegg til neste styremøte. 

 
2. Saksopplysningar 

Kommunane og dei interkommunale verksemdene utfører i dag innkjøp individuelt eller i 
samarbeid mellom to eller fleire kommunar.  
 
I dag har kommunane gjerne lagt innkjøpskompetansen til økonomiavdelingane. 
 
Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et innkjøpssamarbeid som 
består av dei 2 fylkeskommunane, 23 kommunar og ca. 10 offentlege verksemder på Agder. 
For større innkjøp nytter ein OFA  og innkjøpsavtaler som dei legg til rette. OFA blir og nytta 
som kompetansemiljø ved trong for rådgjeving i lokale innkjøpsprosessar.  
 
Regionrådet legg av og til ut eigne anbod og blir omfatta av reglar om offentlege anskaffingar 
– t.d. ved ladestasjonsprosjekt og i høve tenestekjøp.  Innkjøpa blir anten tilrettelagt i eigen 
regi i samarbeid med vertskommunen eller ved bistand frå OFA.  
 

Aktuelle lenker 

 Offentlig fellesinnkjøp på Agder 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Beste praksis - offentlige anskaffelser 

 Database for offentlige innkjøp 

 Klagenemda for offentlige anskaffelser 
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http://www.ofanett.no/AA/Web.nsf/Firstpage?OpenForm
http://www.lovdata.no/all/nl-19990716-069.html
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/beste-praksis---offentlige-anskaffelser.html?id=275523
http://www.doffin.no/
http://www.kofa.no/


«Forenklingsutvalet» sin rapport / NOU finn ein her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Viktige-forenklingsforslag1/id762433/ 
 

 
 
 
Ny lov om offentlege anskaffingar vil venteleg tre i kraft 2017. Viktige endringar i forslaget til 
ny lov er: 

- Ny og meir kortfatta føremål. 
- Utviding av lova sitt virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter. 
- Ny og enklare bestemmelse om grunnleggende prinsipp / hovudprinsipp.  
- En ny bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggjande menneskerettar og andre 

samfunnsomsyn i offentlige anskaffelser. -Gir også departementet heimel til å fastsette 
føresegner om avgrensningar i tal ledd i leverandørkjeda og krav om universell 
utforming. ( § 6 som pålegg offentlege oppdragsgivere å ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av 
anskaffelsen blir avløyste.) 

- Ny bestemmelse om krav om bruk av lærlinger. 
- Å gjeninnføre Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin kompetanse til å 

ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser 
 
I tillegg til kommunane direkte er det og andre aktørar i offentleg regi med monaleg 
«innkjøpsmakt» som: 

 
Interkommunale selskap IKS  

 Setesdal miljø og gjenvinning IKS  

 Setesdal brannvesen IKS  

 Setesdalsmuseet eigedom IKS  

 Setesdal revisjonsdistrikt IKS  

 Aust-Agder museum og arkiv IKS  

 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS  
 
Interkommunale samarbeid §27  

 Setesdal regionråd  

 Setesdal IKT  

 Setesdal barnevern  

 Pedagogisk pyskologisk teneste - PPT  

 Setesdal, Vesthei - sekretæriat  

 Agder sekretariat  

 Beredskap for akutt forurensing i Midt-Agder  

 Offentlege anskaffingar i Agder 
 
Interkommunale vertskommunesamarbeid § 28  

 Setesdal IKT 

 Lokalmedisinske tenester - LMT  

 Overordna strategisk samarbeidsutval Sørlandet sjukehus - OSS  

 Regionalt samarbeidsutval Sørlandet sjukehus-Setesdal - RSU  

 Krisesentersamarbeid  

 SLT-koordinator  

 Opplæringsnemnd 
 
Kommunale selskap, t.d. 

 Setpro AS 

 Evjemoen næringspark AS 
 
Kommunale føretak t.d. 

 Bygland næringsbed KF 
 
Formaliserte nettverk  
 
Partnarskapsavtaler  

 NAV Aust-Agder / Setesdal 
 
Aksjeselskap / Lutlag i/med offentleg medeigarskap t.d. 
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http://www.setesdal.no/aust-agder-kulturhistoriske-senter-iks.311113.no.html
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 Setesdal informasjons- og kompetansesenter AS  

 Setesdal Bilruter AS  

 Setpro AS  

 Agder Energi AS  

 Evjeklinikken AS  

 Visit Sørlandet AS  

 Aust-Agder Næringsselskap AS  

 Kommunekraft AS  

 Destinasjon Hovden AS 
 
Samvirkeføretak SA  
 
Stiftingar t.d. 

 Krypsivfondet i Otra 
 
 

3. Vurdering 
Setesdal ønskjer ei berekraftig utvikling i regionen – i det ligg m.a. økonomisk og 
miljømessige omsyn. «Kortreiste» tenester som er konkurransedyktige vil gje mindre 
transport og bidra til lokal verdiskaping.  
 
Samstundes gjeld grunnprinsippa for offentlege tenester og omsynet til konkurransevriding. 
 
Initiativet til å sjå på potensialet og avgrensingar som ligg i høve offentlege innkjøp kan vere 
tenleg.  
 
Samstundes bør ein i Regionrådsregi arbeide vidare i høve lokalt næringsliv i høve 
tilrettelegging for at dei samarbeider for å kome i posisjon på å ta større oppdrag og gå inn i 
større anbod – både private og offentlege anbod - i og utanfor regionen. Kompetanseheving 
eller rådgjeving i slike case kan truleg og gje nytte for dei som er med. 
 
Omfanget av det offentlege sine kjøp av varer og tenester er omfattande – men p.t. ikkje av 
kjent omfang kommunevis eller samla i Setesdal – eller kor stor del som blir levert av lokale 
verksemder og tilbydarar. Kommunane nyttar rammeavtaler via OFA og lokale 
innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tenester.  Sonderingar m.a. i høve interkommunale 
selskap og kommunane tyder på at ein søkjer å «handle lokalt» og at ein nyttar 
innkjøpsavtaler på mange område for kjøp av varer og tenester der det er aktuelt. 
 
Ein har og fått signal om at det er eit krevjande fagområde både i høve å vere oppdatert på 
regelverk og i praksis – og at ein held seg til handlingsrom og terskelverdiar, og at ønskje om 
lokale innkjøp må vegast opp mot konkurransedyktige leverandørar og flyt i 
produksjon/leveranse.  
 
Det kan og ligge mykje potensial i å auke lokale leverandørar si deltaking med meir 
merksemd på lokale anbod – varsling om aktuelle oppdrag og samhandling mellom dei for å 
kunne ta større oppdrag når desse blir lagt ut på Doffin. 
 
Rådmannsgruppa er opptekne av at ein må nytte ulike innkjøpsstrategiar knytt til ulike innkjøp 
og at det er her potensialet ligg i kost/nytte ved vurdering av ev. oppdeling av avtaler osb. 
Samtundes blir det understreka at ein i større oppdrag opplev det som mest effektivt at det er 
ein-til-ein avtaler og at leverandør ev må knyte til seg lokale underleverandørar, og at ein 
føreset digitalisert kvardag i alt dette. 
 
Ved førebuinga av saka ser og at det ligg mykje handlingsrom i førebuinga  tilrettelegginga av 
kjøpsprosessane og kvar krav og kriteria ein vektlegg i spesifikasjonar i anbodsgrunnlaget.  

 
Det kan og vere tenleg med både politisk og administrativt oppdatering med felles drøftingar,  
og auka merksemd på kva område det vil vere mest aktuelt å ev. samhandle og styrke 
innkjøpssida frå offentleg side.  Ein ser og at det kan vere trong for politisk drøfting av nye og 
ulike aktuelle fokusområde som t.d. miljøkriteria, samfunnsansvar, krav til lærlingar, fokus på 
openheit om oppdrag/  prosedyrar og ulike/alternative former for innkjøp knytt til ulike 
tenesteområde.  
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Tilsvarande bør ein vurdere å tilby kompetanseheving på leverandørsida med kurstilbod og 
oppdatering for næringslivet i Setesdal – t.d. med «Doffin-kurs»/innkjøpardag osv.  
 
I dag tek ein del i tilboda som OFA tilbyr kommunane. Korvidt det over tid vil vere ønskjeleg å 
styrke / spisse kompetansen i Setesdal t.d. med ein fellesressurs for å bistå i utviklinga av 
innkjøp – ev etablering av meir formelt nettverk for innkjøpsansvarlege kan ein då vurdere i 
ettertid.  

 
Om ein ønskjer felles tilnærming til meir felles innkjøpsstrategiar og rutinar mellom 
kommunane og ulike offentlege aktørar eller individuell tilpassing/utvikling osb kan ein drøfte 
då. - Og følgjeleg korleis ein samhandlar og organiserer dette framover vil ein venteleg sjå 
konturane av då. 
 
P.t. ser ein nemnte tiltak framom som meir aktuelle enn å knyte opp stillingsressurs til ein 
næringskoordinator til dette temaet og med det avgrense tida til andre prioriterte 
arbeidsoppgåver mynta på næringsutvikling og privat næringsliv, og fara for rolleblanding 
med både å vere koordinerande og tilretteleggjande for både tilbydar og leverandørar. 
 
Dagleg leiar tilrår at det blir avsett ein sum til temadag for politisk og administrative deltakarar 
frå kommunane og interkommunale samarbeid/føretak osb i samarbeid med OFA. Og at ein 
t.d. opprettar ei prosjektgruppe for utarbeiding av utkast til felles innkjøpsstrategi for Setesdal, 
med høve til lokal utdjuping/ differensiering for ulike verksemder i regionen. Ein bør og ta sikte 
på oppfølging med felles kurs/kompetansetiltak for innkjøpsansvarlege og næringsaktørar i 
etterkant. 
 

 
Valle, den  20.09.2016 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
Vedlegg 
1 Ny næring -  korleis nytte ny medarbeider  - innkjøpssamarbeid mv 
2 A Ny næring og korleis nytte ny medarbeidar i SR 
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Hei

Kan dette bli tatt opp som sak  på SR sitt styremøte onsdag 14.09.

Med helsing

Steinar Kyrvestad
Ordførar
Tlf: +47 90 10 19 46
Epost: steinar.kyrvestad@valle.kommune.no
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Ny næring og korleis nytte ny medarbeidar i SRP 
 
 
Det er  mye  merksemd på  å skape nye næringar. Det er  vanskeleg å få til. Det er allereie verdikjeder 
i Setesdal som er i drift, nemleg innkjøp  av  varer og tenester til kommunane i Setesdal. Gjennom 
OFA Agder kan kommunane i Setesdal knytte seg til ein innkjøpsavtale som sikrar kommunane at 
innkjøpet er konkurranseutsett. Ulempa er at dette ofte fører til sentraliserte innkjøp der lokalt 
næringsliv fell utanom samstundes som nivået/kvaliteten på vara eller tenesta er sett så høg at det i 
seg sjølv driv prisen oppover. Med andre ord; tilslutning til ein slik innkjøpsavtale kan vere 
fordelaktig, men det kan også vere fordelaktig å kjøpe inn tenestene lokalt. Lokale firma har også 
fortinn som t.d. reiseveg og lokalkunnskap. 
 
Eit døme på noko som umogeleg ikkje er optimalt er slamkøyringa frå VA-etaten, denne bilen køyrer 
frå Grimstad kvar morgon til Setesdal. Kven betalar for all tomkøyringa? Og fint kontor i Grimstad? 
Andre dømer er renovasjonen  som IKSet  anskaffar som er teken av RenoNorden, eit selskap som 
ikkje er lokalt og som har stor administrasjon. 
 
FORSLAG 
Med dette som bakgrunn, så foreslår eg at Regionrådet set av ein ressurs fram til påske 2017 for å: 
 

- lage ei oversikt over alle innkjøp av varer og tenester som kommunane gjer. 
- sjå på om felles innkjøpsavtaler for medlemmene i Setesdal Regionråd kan vere fordelaktig 

eller om det er mest fordelaktig med sentralt innkjøp gjennom OFA Agder eller den einskilde 
kommune. 

- vurdere alle sider ved  innkjøpet. 
- når er avtalene inngått og kor lenge varar dei for kvar kommune. 

 
Offentlege innkjøp skal gjerast i tråd med Lov om offentlege anskaffelsar. Det betyr ikkje 
nødvendigvis at anskaffelsen er innfløkt og byråkratisk krevjande, men at den kan gjennomførast på 
ein enkel måte. 
 
Om ei slik vurdering viser at det er eit slikt potensiale, kan t.d. regionrådet organisere ei slik teneste 
via den nye næringskonsulenten t.d. 20% del av stillinga. Han vil då få rask og sterk kontakt med 
næringslivet i dalen. Det finst også små innkjøpsselskap, eit døme er t.d. i Nord-Østerdalen der ein 
har selskapet www.abakus.as til å ta seg av denne tenesta. Dette selskapet er privat eigd, har 6 
tilsette og kontor i Engerdal som er eit distrikt akkurat som oss. 
 
Typiske innkjøp på kort sikt som me kan take «heim» når kontraktar er lagt ut kunne vere;  

- slamkøyring 
- renovasjonskøyring 
- oppmåling 
- vegvedlikehald 
- ingeniørarbeid 

 
Den komande næringskonsulenten til SRR kunne då sjå dette i samanheng med å få i gang 
næringsaktørar som t.d. kunne kjøpe seg ein slamsugarbil og ha då eit basisoppdrag til denne i dalen. 
Kommunane får ved dette dobbelt nytte, ei produsert teneste og lokale folk som bur her. 
 
Poenget er ikkje å subsidiere lokalt næringsliv, men å legge til rette for at ein kan bruke det under 
elles like vilkår. 
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