ORDFØRER

Kjære innbyggere!
Det er med spenning, glede og stor ydmykhet jeg
nå tar fatt på 4 år som ordfører. Vi har fått et nytt
kommunestyre, med mange nye kommunestyremedlemmer, som alle er engasjerte og har en stor
vilje til å gjøre en god innsats for innbyggerne i
Audnedal kommune.
Mange spennende saker står i kø. Først ut er budsjettet for 2016. Kommunen har i flere år hatt en
stram økonomi, men allikevel maktet å gi gode
tjenester til innbyggerne.
Så har det nye kommunestyret allerede brukt en
del tid på kommunereformarbeidet. Intensjonsavtalen
som er gjort mellom Audnedal, Hægebostad, (Lindesnes) og Lyngdal legges ut til folkeavstemming
14. og 15. februar 2016, og vi håper på stor oppslutning fra innbyggerne om dette valget.
Som ordfører ønsker jeg god kontakt med innbyggerne, derfor det er bare å ta en telefon eller stikke
innom kontoret.
Med ønske om en fin adventstid!
Reidun Bakken
ordfører

RÅDMANN

Vi har snart bak oss et innholdsrikt år. Hovedsakene som vi har arbeidet med er etablering og oppstart av
Audnedal Helsesenter på Konsmo og kommunesammenslåing.
Audnedal Helsesenter startet opp i nyrenoverte lokaler i mai. Her er mange viktige publikumsrettede tjenester
for innbyggerne i Audnedal samlet. Legekontor, helsestasjon, fysioterapi, psykiatri og NAV er blant tjenestene
vi kan tilby her.
Arbeidet med å utrede kommunesammenslåing har gått videre med full styrke i 2015. Audnedal kommune står
nå igjen med et aktuelt alternativ. Alternativet betyr sammenslåing med Hægebostad og Lyngdal i «Lyngdal
3». Intensjonsavtale for «Lyngdal 3» har innbyggerne fått tilsendt i postkassene. Gjennom året har vi hatt fire
folkemøter og det ligger ute fyldig informasjon på kommunens hjemmeside, www.audnedal.kommune.no
Spørsmålet om kommunesammenslåing i «Lyngdal 3» legges ut til folkeavstemming 14. og 15. februar.
Kommunestyret vedtok 10. desember neste års budsjett og handlingsplan for 2016-2019. Audnedal kommune
har mange utfordringer å ta tak i og vi merker at vi får stadig trangere økonomiske rammebetingelser å forholde oss til. Vi har likevel stor tro på
at vi skal fortsette å levere gode tjenester av høy kvalitet, selv om vi i årene framover må belage oss på noen reduksjoner. Rådmannens forslag
og kommunestyrets vedtak finner du på kommunens hjemmeside, www.audnedal.kommune.no
Så vil jeg også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Kjell Olav Hæåk
rådmann

AUDNEDAL HELSESENTER

Audnedal helsesenter stod ferdig mai 2015. De tjenestene som holder til her er legekontoret, helsestasjonen, 3 fysioterapeuter, frivilligsentralen,
barnevernet, familiestøtte, rusomsorgen, psykisk helse, hjemmesykepleien, hjemmehjelp, hjelpemiddelkoordinator, kostholdsveiledning, folkehelsekoordinator, kommune ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), kommunepsykolog, hudlege og NAV.
Visjonen til alle tjenestene er å komme tidlig inn å forebygge i stedet for å reparere.
VELKOMMEN TIL OSS!

VERDIER

Verdier er noe som har en positiv nytte for fellesskapet.
Audnedal kommune legger vekt på at de
som arbeider i kommunen skal bygge
sitt arbeid på følgende verdier:
Service
Ansvar
Glede
SAGbladet er i kommunevåpenet
vårt, og symboliserer en viktig del
av Audnedals kulturarv og historie.
Sagbladet er viktig også i dag, da vi
har en betydelig tre-relatert industri.
Alle ansatte skal bidra til å bygge en
sterk og god kultur der de etiske verdiene
og retningslinjene står sterkt.

God jul og godt nyttår!
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