FAKTA OM KOMMUNESAMMENSLÅINGSPROSESSEN
PR. 20.09.16

Hva har skjedd siden vedtak i Audnedal kommunestyre om
sammenslåing med Lyngdal kommune 26.05.16
Dato
Organ
26.05.16 Kommunestyret

Aktivitet
Endelig vedtak

Vedtatt 12 mot 5 stemmer:
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.

Lyngdal
26.05.16 kommunestyre

Endelig vedtak

Vedtatt 23 mot 6 stemmer:
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.

30.09.16 Ordføreren

Underskriftsliste

Det ble fredag 30.09.16 levert underskriftslister med litt over

29.09.16 Fylkesmannen

Endelig rapport

15.09.16 Kommunestyret

Interpellasjon
fra Audnedal Sp

500 underskrifter til ordføreren. De som har skrevet under ber
ordføreren/kommunestyret ta saken om kommunereformen
opp på nytt.
Fylkesmannens rapport til Kommunal og
Moderniseringsdepartementet kan du lese her:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMA
V/Kommunal%20styring/Kommunereformen%20i%20Agderfylk
ene%20%E2%80%93%20Fylkesmannens%20oppsummering%20
av%20de%20frivillige%20prosessene%20og%20tilr%C3%A5dnin
g%20om%20framtidig%20kommunestruktur.pdf
I interpellasjonen står bl.a. følgende:
Audnedal Senterparti spør herved om Ordføreren kan gi
Audnedal kommunestyre en ny mulighet til å ta opp saken om
«Kommunereform» (sak 41/16) til ny behandling.

I sitt svar sa ordfører at hun mente det ikke var nye momenter i
saken pr. nå og at ordfører eller 1/3 av
kommunestyrerepresentantene derfor ikke har anledning til å
kreve å ta opp saken igjen. Saken kan bare derfor komme opp
igjen dersom et flertall (minst 9) ber om det.
14.09.16 Fylkesmannen

Møte mellom
Fylkesmannen
og ordfører/
rådmann

I møtet bekreftet Ytterdal at han ikke ville stille noen betingelse
om at Audnedal og Lyngdal må slå seg sammen med de andre
Lister-kommunene i framtida. Fylkesmannen har et framtidig
ønske om 5 kommuner, alternativt 6-8, på Agder. Og på
bakgrunn av dette et framtidig ønske om en kommune i Listerregionen. Om den sammenslåtte kommunen Audnedal/Lyngdal
i framtida skal inngå i en slik kommune blir det likevel ikke stilt
noen betingelser om.

12.09.16 Kommunal- og
moderniseringsministeren

Svar på brev av
11.09.16 fra
ordførerne i
Audnedal og
Lyngdal
Artikkel om nytt
regionsentertilskudd

I brevet av 12.09.16 skriver jan Tore Sanner bl.a. følgende:

Høringskonfera
nse med
kommunene på
Agder

Fylkesmannens foreløpige anbefaling presenteres:

Planlegging høst
2016

Jfr. eget referat

Nytt
inntektssystem
– avtale mellom
H, Frp og V

Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver følgende
på regjeringens nettsider:

08.09.16 Kommunal
Rapport

02.09.16 Fylkesmannen

30.08.16 Ordfører- og
rådmannsmøte
Audnedal/Lyngdal
17.08.16 Kommunal og
moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil ikke stille betingelser i våre forslag til ulike
sammenslåinger. Jeg vil ønske kommunene lykke til i arbeidet
med å bygge ny kommune.

I Kommunal Rapport blir det opplyst at regjeringspartiene og
Venstre er enige om fordelingen av et nytt regionsentertilskudd
til kommuner som slår seg sammen. Audnedal/Lyngdal vil
gjennom denne ordningen motta 5,9 mill. mer årlig i
rammetilskudd med virkning fra 01.07.2017. Ordningen har en
totalramme på 200 mill., så dersom det blir flere frivillige
sammenslåinger enn de vi har i dag, vil beløpet hver kommune
mottar bli noe lavere.

Den frivillige sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kan
vedtas nå, med den klare forståelsen at Lyngdal bør være en del
av en stor Listerkommune når denne etableres.

Inntektssystemet har premiert små kommuner som ikke vil slå
seg sammen med andre, og gjort det ulønnsomt å bygge nye og
sterkere kommuner. Regjeringspartiene og Venstre er derfor
enige om å fornye inntektssystemet slik at det legger bedre til

rette for en kommunereform.
Kommuner som slår seg sammen, får både engangsstøtte og
reformstøtte for å dekke utgiftene til å bygge en ny kommune.
De får også beholde flere av dagens tilskudd i en lang
overgangsperiode. Det gir økonomisk forutsigbarhet og tid til
omstilling. Dette er en meget raus ordning.
Når det er bred politisk enighet om å bygge sterkere kommuner,
kan vi ikke ha et system som belønner kommuner som velger å
være små og straffer dem som vil slå seg sammen. Vi kan ikke
la kommuner som velger å være små, sende regningen for
ekstra administrasjon til både vekstkommuner og kommuner
med reelle distrikts-utfordringer.

11.07.16 Rådmannen
01.07.16 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Rapport til
fylkesmannen
Utvidet frist for
kommunene

Oppsummering av arbeidet med kommunereformen i Audnedal
kommune
Opprinnelig frist for kommunene til å gjøre vedtak om
sammenslåing i kommunereformen. På nettsiden til
departementet står imidlertid følgende:
Noen kommuner er ikke helt ferdige med prosessen, eller kom
sent i gang. Disse vil få mulighet til å fullføre prosessen i løpet av
høsten, og komme med i regjeringens forslag til endringer i
kommunestrukturen våren 2017.

28.06.16 Hægebostad
kommunestyre

Kommunereformen –
endelig vedtak

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

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen 13. og 14. mars
Kommune2016 angående kommuneprosjektet "Nye Lindesnes" vedtar
reformen –
Lindesnes kommunestyre å fortsette som egen kommune (det
avsluttende
såkalte 0-alternativet)
behandling
Tidligere har Mandal kommune og Marnardal kommune gjort følgende vedtak:

26.05.16 Lindesnes
kommunestyre

19.05.16 Mandal bystyre

Kommunereformen –
avsluttende behandling

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

10.05.16 Marnardal
kommunestyre

Kommunereformen

1.Marnardal kommunestyre sier ja til å gå inn i «Nye
Lindesnes»
2.Dersom Fylkesmannen ikke støtter «Nye Lindesnes» vil
Marnardal vurdere å slå seg sammen med en kommune.

Viktige milepæler framover
Dato
06.10.16
11.10.16

Organ
Regjeringen
Kommunestyret

27.10.16

Interimsnemnd

Aktivitet
Forslag til statsbudsjett – inkl. nytt inntektssystem
Valg av interimsnemnd
Behandling av endringer i handlingsplanen 2017-19 –
driftsdelen
Planlagt første møte – konstituering av nemnda

28.10.16

Møte med fylkeskommunen og
statens vegvesen
31.10.16-01.11.16 Kommunal og
Moderniseringsdepartementet

Planlegging av søknad om infrastrukturmidler for
kommuner som slår seg sammen
Invitasjon til seminarrekke for kommuner som har gjort
gjensidige vedtak om sammenslåing.
Dette er første samling i en planlagt seminarrekke på 6
samlinger
I invitasjonen til kommunene står bl.a. følgende:
Første samling legger vekt på overordnet organisering og
styring av sammenslåingsprosessen og vil gi nyttig
kunnskap om gode grep og milepæler fram mot
sammenslåing. Det blir blant annet mulighet for å
diskutere:

styringsdokumenter er lurt å ha?

01.12.16
15.12.16
Mai 2017

Interimsnemnd
Kommunestyret
Regjeringen

Juni 2017

Stortinget

Planlagt andre møte
Behandling av handlingsplan 2017-2019
Forslag til ny kommunestruktur
Forslag til nye oppgaver for kommunene
Vedtak om ny kommunestruktur
Vedtak om nye oppgaver til kommunene

