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Innkalling til felles kommunestyremøte for Audnedal og Lyngdal
Med forbehold om Stortingets vedtak om kommunesammenslåing, innkaller Fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder, med hjemmel i inndelingsloven § 25, til felles kommunestyremøte for
Audnedal og Lyngdal torsdag 15. juni kl. 18:00 på Kvåstunet.
Dagsorden for møtet er vist i vedlegg 1. Det vil ikke bli sendt ut egne sakspapirer til
fellesmøtet. Kommunenes saksdokumenter til kommunestyrene om kommunesammenslåing
og etablering av fellesnemd vil være grunnlaget for drøftingene i fellesmøtet. Eventuelle forfall
meldes til egen kommune på vanlig måte, slik at kommunen kan kalle inn vararepresentant.
Arbeidet med en kommunesammenslåing er svært omfattende både politisk og administrativt.
Fylkesmannen ser derfor positivt på at kommunene allerede er i gang med et forberedende
arbeid i en midlertidig fellesnemd med arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg i perioden
fram til Stortingets vedtak foreligger i juni. Det vil være klare fordeler med å formalisere dette
arbeidet så raskt som mulig etter at Stortingets vedtak foreligger. Vi sender derfor ut denne
innkallingen allerede nå, for å legge til rette for en god prosess snarest mulig etter at Stortinget
har behandlet saken.
Fellesmøtets innhold og form er beskrevet i § 25 i inndelingsloven. Fellesmøtet er en formell
del av prosessen i kommunesammenslåingen. Møtet holdes etter at Stortinget har fattet
vedtak om sammenslåing, og legger grunnlaget for den videre prosessen både lokalt og
nasjonalt. Et notat som beskriver prosessen følger som vedlegg 2.
Vi gjør oppmerksom på at hvert av kommunestyrene vil bli innkalt til separate
kommunestyremøter som holdes samme sted umiddelbart etter at fellesmøtet er slutt. Det er
også planlagt separate kommunestyremøter tidligere på dagen, men disse vil bli holdt på de
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respektive rådhusene på vanlig måte. Alle de separate møtene innkalles av kommunene selv.
Vi er også kjent med at den midlertidige fellesnemda legger opp til at kvelden avsluttes med
felles middag på Kvåstunet kl. 20:00.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl
fylkesmann

Tom Egerhei
assisterende fylkesmann

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

Kopi til:
 Begge kommunene v/rådmannen

Vedlegg 1:
Dagsorden for det felles kommunestyremøtet
Møteleder: Assisterende fylkesmann Tom Egerhei
1.
2.
3.
4.

Konstituering av møtet
Navn på den nye kommunen
Antall medlemmer i det nye kommunestyret
Fellesnemda
a. Mandat for fellesnemda
b. Sammensetning av fellesnemda
c. Partssammensatt utvalg
d. Revisor for fellesnemda
5. Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen
6. Eventuelt
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Vedlegg 2:
Videre prosess for sammenslåingen av kommunene Audnedal og Lyngdal (med
forbehold om Stortingets vedtak)
Tidsplan og milepeler
Den formelle prosessen man må gjennom i kommunesammenslåingen ser slik ut:
1. Stortinget vedtar kommunesammenslåingen. Dette er det bindende nasjonale
vedtaket, og kommunene er da sammenslått. Ingen detaljer bestemmes her.
Engangsstøtten på 20,5 mill. kr blir utbetalt i etterkant av vedtaket. Signalene så
langt er at Stortinget gjør vedtaket torsdag 8. juni.
2. Felles kommunestyremøte innkalt av Fylkesmannen, hvor man drøfter navn på
den nye kommunen, mandat og medlemmer i fellesnemda mm. Dette møtet
framgår av inndelingsloven § 25. Det gjøres ingen vedtak i fellesmøtet. Dette er
et rent drøftingsmøte. Umiddelbart etterpå fatter begge kommunestyrene
formelle vedtak om det man er enige om, og fellesnemda er da formelt igangsatt.
Fylkesmannen innkaller til fellesmøte torsdag 15. juni.
3. Fylkesmannen sender umiddelbart etter fellesmøtet et brev til KMD, med det
grunnlaget som trengs for å utforme den kongelige resolusjonen.
4. KMD utarbeider en egen kongelig resolusjon for hver enkelt ny kommune som
etableres, og den vedtas av Kongen i statsråd. Innholdet bygger på den lokale
prosessen, og formaliserer navnet på den nye kommunen mm., samt etter behov
vedtar en forskrift om unntak fra diverse lovregler i forbindelse med overgangen.
Fellesmøtet innkalt av Fylkesmannen - innhold og form
Fellesmøtet er et drøftingsmøte, hvor begge kommunestyrene er samlet, og
Fylkesmannen er møteleder. Når kommunestyrene samles til fellesmøtet, må
innholdet i det som skal vedtas være avklart på forhånd og ha flertall bak seg i begge
kommunestyrene. Dette bør være behandlet av hvert kommunestyre før fellesmøtet.
Kommunene bør også ha valgt sine representanter og varamedlemmer til fellesnemda
på forhånd.
Umiddelbart etter fellesmøtet (samme dag og sted) går de to kommunestyrene til hvert
sitt rom og gjør likelydende formelle vedtak om det man har blitt enige om i drøftingene
i fellesmøtet. Sakspapirene til fellesmøtet er de samme som rådmennene har
utarbeidet til de etterfølgende separate kommunestyremøtene.
Inndelingslova § 25 forteller hva som skal drøftes på fellesmøtet og vedtas
umiddelbart etterpå:
a) forslag til namn på den nye kommunen
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret
c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av
samanslåinga
I tillegg må behovet for ev. overgangsordninger for eiendomsskatt eller andre ting som
skal tas inn i den kongelige resolusjonen avklares.
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