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Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur 
  

Rådmannens innstilling: 

Iveland kommune igangsetter følgende tiltak for å avklare det politiske ønske om en 

framtidig kommune: 

1. Iveland kommune nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av; ordfører, 

varaordfører og en fra opposisjonspartiene. 

2. Iveland kommunestyre utarbeider et mandat til forhandlingsutvalget. 

3. Iveland kommune starter forhandlinger med de syv kommunene i Knutepunkt 

Sørlandet om en framtid storkommune for Kristiansandsregionen bestående av alle 

syv kommuner. 

4. Fører ikke forhandlingene om en ny storkommune bestående av de syv kommunene 

fram, har forhandlingsutvalget mandat til å forhandle videre med en eller flere av 

kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

5. Fører ingen av alternativene fram til noe som er i henhold til kommunens mandat kan 

forhandlingsutvalget avslutte sitt arbeid. 

6. Forhandlingsutvalget skal legge fram en anbefaling «Iveland kommune i en framtidig 

kommunestruktur» til kommunestyret i Iveland kommune innen sommeren 2016. 

7. Forhandlingsutvalget starter sitt arbeid etter at det nye kommunestyret er konstituert. 

   

 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 

I brevet fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartement – Invitasjon til å delta 

i reformprosessen – av august 2014 framkommer det «at det er et utredningsansvar for alle 

kommuner». Iveland kommune har deltatt i reformprosessen og har utredet framtidig 

kommunestruktur sammen med de syv kommunene som er medlemmer i Knutepunkt 

Sørlandet. Utredningen har gitt kommunen en del av grunnlaget for å starte det videre 

arbeidet med vurderinger og forhandlinger om Iveland kommune skal inngå som en del av en 

ny kommune, eller om Iveland kommune skal bli en ny selvstendig kommune. 

 

Iveland kommune har også vært i samtaler med Evje og Hornnes-, Åseral- og Bygland 

kommune om mulighetene for utredning. Man valgte og ikke utrede sammen med disse. 
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Iveland kommune sendte våren 2015 et brev til Vennesla kommune med forespørsel om 

muligheten for utredning av en framtid kommune bestående av Vennesla og Iveland 

kommune. 

 

Med bakgrunn i Knutepunkt Sørlandet utredningsrapport, administrasjonens vurderinger av 

forhold og krav til tjenesteproduksjon, den økonomiske utviklingen, Kommuneplanens 

samfunnsdel, Iveland kommunes demografi og geografiske plassering, samt Stortingets 

flertall for en reform har rådmannen innstilt som nevnt i Rådmannens innstilling. 

 

Bakgrunn for saken 

Regjeringen har med støtte i Stortinget satt i gang en prosess som har til hensikt å endre 

dagene kommunestruktur. Målene for reformen er: 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

• Styrket lokaldemokrati 

 

Kommunereformen skal legge til rette for at kommunene slår seg sammen til større, robuste 

enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har 

utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine 

lovpålagte oppgaver selv. 

 

Dagens kommuner 

Dagens norske kommuner er generalistkommuner. Dette innebærer at alle kommuner skal 

imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester til innbyggerne, planleggings- og 

utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretakelse av 

demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre 

kjennetegn. 

 

Ekspertutvalget 

Januar 2014 nedsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et «ekspertutvalg» som 

skulle komme med konkrete anbefalinger. Utvalget leverte to delutredninger, «Kriterier for 

god kommunestruktur», mars 2014 og desember 2014. Ekspertutvalget anbefalinger er videre 

brukt av regjeringer i reformarbeidet. 

 

Melding til Stortinget 14 

Stortinget behandlet våren 2015 Stortingsmelding 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye 

oppgaver til større kommuner. Regjeringen legger opp til at de norske kommunene er 

generalistkommuner, og generalistkommunesystemet er et utgangspunkt for 

kommunereformen. Systemet innebærer at alle kommuner uavhengig av innbyggertall, 

bosettingsstruktur og lignende skal imøtekomme de samme kravene til tjenester, 

planleggings- og utviklingsoppgaver, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretakelse av 

demokratiske funksjoner. 

 

Interkommunalt samarbeid 

Flertallet sier at interkommunalt samarbeid kan være fordelaktig for kommunene både når det 

gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir utfordringer når det gjelder styring og kontroll. 

Et for stort omfang av interkommunale samarbeid bidrar til uthuling og forvitring av 

kommunene. Flertallet mener derfor at omfanget av interkommunalt samarbeid må 

begrenses, og mener at kommuner som ikke er i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver, 

bør slå seg sammen med aktuelle nabokommuner, og dermed sikre bedre folkevalgt styring i 

en større kommune. Flertallet støtter forslaget om at det skal utredes en hjemmel som 

avklarer hvordan man gjennom pålagt samarbeid skal sikre tjenestekvalitet og rettssikkerhet 

for innbyggerne i tilfeller der en kommune ikke kan ivareta dette ansvaret. 
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Overførte oppgaver og oppgaver som vil bli vurdert overført  

Regjeringen har vurdert oppgaver som nå ligger hos fylkeskommunen, fylkesmannen og 

staten for øvrig, med tanke på overføring til kommunene. Større og mer robuste kommuner er 

lagt til grunn som en forutsetning for overføring av oppgavene. 

 

Per dato er følgende oppgaver vedtatt overført til kommunene: 

 Ansvaret for tannhelsetjenesten 

 Tilskudd til frivilligsentraler 

 Tilskudd til etablering av egen bolig med videre 

 Vigsler og notarialbekreftelser 

 Godkjenning av svømmehaller 

 Enkelte mindre oppgaver innen klima- og miljøforvaltningen 

 

Andre oppgaver vil bli tillagt enkelt større kommuner som forsøksordninger: 

 Distrikts psykiatriske sentre 

 Oppgaver innen barnevern 

 

Og andre oppgaver vil bli vurdert eller utredet nærmere, kort opplistet: 

 Rehabilitering 

 Basishjelpemidler 

 Familievern 

 Varig tilrettelagt arbeid 

 Arbeids- og utdanningsreiser 

 Finansiering pasienttransport 

 Forenkling av utmarksforvaltning 

 Motorferdsel 

 Lokal nærings- og samfunnsutvikling 

 Større handlingsrom i plan- og byggesaker 

 Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk 

 Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv 

 Konsesjonsbehandling, småkraftverk 

 Enkeltutslippstillatelser, forurensingslov 

 Naturforvaltning 

 

Økonomiske- og administrative konsekvenser 

Endringer i oppgavefordelingen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser på kort 

og lang sikt. De kortsiktige effektene vil være knyttet til selve gjennomføringen av reformen, 

mens de langsiktige konsekvensene kommer som følge av selve oppgaveoverføringen. 

Reformen vil ha konsekvenser for både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning, 

men også for privat næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Konsekvensene 

vil avhenge av hvilke oppgaver som samlet overføres til kommunene. 

 

En konsekvens av oppgaveendringer for kommunene og fylkeskommunene vil være 

tilpasning til nye organisasjonsformer. I oppgaveoverføringsfasen vil det bli lagt opp til at 

endringene og omstillingene skal gjennomføres så smidig som mulig. Oppgaveoverføring 

mellom sektorene forutsetter god håndtering av de ansatte og dialog med de tillitsvalgte. 

Ved gjennomføring av oppgaveoverføringer vil det bli lagt til rette for samarbeid med de 

tillitsvalgte, slik det er forutsatt i hovedavtalene for kommunene og for staten. 

 

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i 

forbindelse med kommuneproposisjonen for 2017, som behandles av Stortinget våren 2016. 
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Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen og det er varslet at en vil se 

spesielt på følgende forhold:  

 Smådriftsulemper – er dette en ufrivillig kostnad for kommunene – eller er det en 

frivillig kostnad som konsekvens av kommunestørrelse.  

 Utformingen av regionalpolitiske tilskudd (Nord-Norgetilskuddet, 

småkommunetilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge og storbytilskuddet).  

 Regjeringen ønsker at kommunene skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. 

Dette betyr at skatteelementene i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning 

vurderes.  

 

Folkevalgt 

Regjeringen har som mål at utviklingen av det regionale folkevalgte nivået skal bidra til at 

forvaltningssystemet samlet sett fungerer best mulig for innbyggere og næringsliv. Målet for 

arbeidet med det regionale folkevalgte nivået er å sikre gode og likeverdige tjenester til 

innbyggerne og en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Forvaltningsnivåene skal 

fungere sammen som demokratiske organer og arenaer, tjenesteprodusenter, 

myndighetsutøvere, planleggere og samfunnsutviklere. Man viderefører de tredelte 

folkevalgte nivåene 

 

 

Utredningsrapport «fremtidig kommunestruktur i Kristiasandsregionen» 

De syv by- og kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet vedtok i desember 2014  

mandatet for en felles utredning om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.  

Utredningsgruppen har skrevet rapporten på et selvstendig faglig grunnlag innenfor mandatet 

som er gitt. Gruppens arbeid ble avsluttet i juni 2015 med en rapport. 

 

Målet med utredningen var å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig 

kommunestruktur for kommunene i Kristiansandsregionen. Utredningsgruppen gir ingen 

anbefaling om hvilken modell som er best, men konkluderer med hvilken modell som bør 

vurderes først i en videre prosess.  

 

Utgangspunktet for utredningsgruppens konklusjon er målene for de nye kommunene i vår 

region:  

 Kommunen er rustet til å gi best mulig tjenester til sine innbyggere på kort og lang 

sikt.  

 Kommunen er utviklet som et funksjonelt og demokratisk samfunnsutviklingsområde 

for sine innbyggere.  

 Kristiansandsregionen er styrket som konkurransedyktig byregion og har en sentral 

rolle for utvikling og vekst på Agder.  

 

Uansett valg av sammenslutningsmodell, eller om man velger å gå videre med dagens 

grenser, må det bygges nye kommuner som er rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det er 

et stort behov for innovasjon, teknologiutvikling, kompetanseheving og nye arbeidsformer i 

de nye kommunene.  

 

Utredningsgruppen konkluderer med at alternativet «Alle 7 kommunene» bør vurderes først i 

den videre prosessen med kommunereformen i Kristiansandsregionen. Dermed kan en få 

avklart om dette alternativet er politisk realiserbart før en eventuelt vurderer andre 

alternativer. En slik kommune vil kunne ha størst utviklingskraft, størst potensial for helhetlig 

samfunnsutvikling og spille en betydelig regional- og nasjonal rolle. Samtidig vil denne 

modellen medføre de største endringene og gi store omstillingskostnader. 
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Utredningsgruppen valgte fem prinsipielle hovedmodeller for videre utredning. Disse er 

senere forankret i rådmannsutvalget og styret i Knutepunkt Sørlandet:  

Dagens grenser  
Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne  

 

Alle syv knutepunktkommuner slår seg sammen til en storkommune  

 

Alle over 15000  
Songdalen +Søgne  

Iveland +Vennesla  

Lillesand +Birkenes  

 

En over 100 000  
Kristiansand, Søgne og Songdalen  

Lillesand, Birkenes og Grimstad  

 

Kyst + Innland  
Kystkommunen (Søgne + Kristiansand + Lillesand)  

Innlandskommunen (Songdalen + Vennesla + Iveland + Birkeland) 

 

Utredningen ble drøftet opp mot de tre hovedkriteriene som er gjort rede for i kapittel 6: 

 Aktuelle modeller og prinsipper for avgrensning 

 Prinsipielle utredningsmodeller 

 Eventuelle grensejusteringer 

 

Disse er underbygget med kriteriene fra ekspertutvalgets rapport, i tillegg til kriterier som er 

spesielt relevante for kommunene i Knutepunktet basert på utfordringsbildet i kapittel 3:  

 Om kommunen er rustet til å gi innbyggerne best mulig tjenester på kort og lang sikt  

 Om kommunen er et funksjonelt samfunnsutviklingsområde  

 Kommunen som demokratisk arena; politisk styringskapasitet, identitet og 

tilgjengelighet for innbyggerne  

 Kommunens økonomiske utvikling  

 Kommunens regional rolle - konkurransedyktig byregion som bidrar til vekst og 

verdiskapning i hele landsdelen 

 

Dagens modell – Iveland som selvstendig kommune 

Iveland er en gammel kommune og har ikke hatt endringer siden 1886. Nå vil det være 

fornuftig og vurdere om det er tid for endring, og da med endring som bygger på 

Kommuneplanen til Iveland kommune. 

 

Iveland kommune er den befolkningsmessig minste kommunen i Kristiansandsregionen, med 

lange tradisjoner innen jordbruk, skog og mineraldrift. I 2020 vil kommunen ha ca. 1500 

innbyggere.  

 

Tjenester  

Iveland har evnet å skaffe seg nødvendig kapasitet og kompetanse ved behov, mye på grunn 

av at kommunen helt siden 1970-tallet har samarbeidet med nabokommuner for å sikre 

effektive og gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har et utpreget interkommunalt 

samarbeid både med Setesdalsregionen og Kristiansandsregionen. Det er et lite og fleksibelt 

fagmiljø i kommunen. Vakanse eller sykemeldinger gir imidlertid raskt kapasitets-

utfordringer. På sikt vil det bli utfordrende å yte de forventede tjenester, dersom det 

økonomiske handlingsrommet reduseres. Dette gjelder spesielt innen pleie og omsorg, sosial 

og helse, men også for analyse og samfunnsutvikling. Ved et tilfang av nye oppgaver fra 

staten uten tilstrekkelig finansiering, og samtidig begrensede muligheter for interkommunalt 
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samarbeid, vil en ikke klare å holde dagens tjenestenivå over tid. Enkelte tjenester som krever 

distanse i myndighetsutøvelsen, bør uansett ytes i samarbeid med andre kommuner, 

eksempelvis barnevern.  

 

Samfunnsutvikling  

Hovedvekten av yrkesaktive i Iveland pendler til Vennesla eller Kristiansand, og man er 

avhengig av en stabil utvikling i arbeidsplassene der. Arbeidsplassdekningen er svak lokalt, 

og det har kun vært begrenset næringsutvikling i kommunen i nyere tid. Utvikling av 

sidespor til Vatnestrøm industriområde gir muligheter for nye næringsetableringer, og 

kommunen har store arealer som kan utvikles til både bolig- og næringsformål. Det er 

betydelige levekårsutfordringer i kommunen sett opp mot landsgjennomsnittet, en 

problemstilling som i økende grad må adresseres. For å sikre best mulig samfunnssikkerhet er 

kommunen avhengig av å samhandle med nabokommuner om kritisk infrastruktur, i tillegg 

til eksempelvis brann og redning.  

 

Lokaldemokrati  

Det er høyt politisk engasjement i Iveland kommune, målt i valgdeltakelsen ved de seneste 

valg. Ved større distanse fra innbygger til politiske representanter kan engasjementet 

svekkes. Imidlertid er det stadig en utfordring for ulike partier å få personer til å stå på 

valgliste. I et lite samfunn kan det også oppstå habilitetsutfordringer. Kommunen har mange 

tjenester som ytes i interkommunale samarbeid, noe som svekker kommunestyrets direkte 

styring av egen tjenesteyting.  

 

Økonomisk soliditet  

Iveland kommune har vært nøktern over tid, og spart opp fondsmidler. Imidlertid ser en at det 

er nødvendig å tilpasse kostnadsnivået til inntektene, noe som vil føre til lavere bemanning. 

Nytt inntektssystem må ta hensyn til kommuner av alle størrelser om det ønskes 

desentralisert bosetting og utvikling i fremtiden. Fremlagte inntektssystem ser imidlertid ikke 

ut til å slå heldig ut for små kommuner. Innføring av endringer i selskapsskatten vil 

sannsynligvis over tid være negativt for Iveland, da det er begrenset næringsutvikling i 

kommunen. Småkommunetillegget ligger an til å forsvinne, noe som isolert sett vil kreve kutt 

i kostnader på 5 %.  

 

Regional rolle  

Iveland har alene liten innflytelse på den regionale utviklingen. Staten signaliserer at 

kommunens innbyggertall er avgjørende ved fordeling av midler til blant annet infrastruktur. 

Blir Kristiansand redusert til 10.-12. største by i Norge, vil dette gi mindre statlige midler til 

infrastruktur som igjen vil påvirke kommunens pendlere negativt. Dette kan over tid svekke 

Ivelands attraktivitet som bokommune. 

 

 

Alle 7 Knutepunktkommuner 

En felles kommune for alle de tidligere Knutepunktkommunene vil gi en samlet bo-, service- 

og arbeidsregion i Kristiansandsregionen. Kommunen innbefatter kommuner fra både Aust- 

og Vest-Agder fylke. Den nye kommunen vil ha ca. 146 200 innbyggere i 2020. 

 

Tjenester  

En ny kommune med alle knutepunktkommunene vil kunne gi gode muligheter for å utvikle 

sterke tjenester for innbyggerne. Ny kommune vil gi sterkere fagmiljøer. Utvikling og 

analyse kan muliggjøres i større grad. Den nye kommunen har forhandlingsstyrke inn mot 

stat og helseforetak når nye helserelaterte oppgaver skal drøftes overført til kommunene fra 

staten. En samlet virkemiddelbruk innen næringsutvikling kan bidra til videre vekst i 

næringslivet og gjøre kommunen til en viktig aktør for styrking av Universitetet i Agder. Det 

kan bli aktuelt med forsøk for å overta tjenester som videregående utdanning og ansvar for 

kollektivtrafikk.  
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I fremtiden må sektorer arbeide tett sammen for å løse helhetlige utfordringer. I større enheter 

kan det være krevende å sikre kontinuerlig og effektivt samarbeid på tvers av sektorer. Større 

avstand mellom sentrum og utkant kan gi ulik tjenestekvalitet innad i kommunen. Enkelte 

tjenester kan bli sentralisert, mens andre kan bli desentralisert. Dette kan gi økt fleksibilitet.  

 

Samfunnsutvikling  

Kommunen vil ha tilstrekkelig bredde av interessante arbeidsplasser, og 98,5 % av alle 

innbyggerne vil jobbe innenfor kommunegrensen. Kommunen vil bli et naturlig område for 

samfunnsutvikling, og vil kunne ha gode muligheter til å utvikle felles planlegging, effektiv 

samfunnsstruktur, næringsetableringer, infrastruktur og fremtidsrettet tjenestetilbud. 

Lokalisering av nye arbeidsplasser og boligområder vil kunne bli underlagt sterkere politisk 

styring, noe som kan sikre en balansert utvikling i hele kommunen. Flere kommuner har 

utviklingsområder i grenseområder (også på tvers av fylkesgrensen) som nå kan bli underlagt 

en mer prioritert og samordnet utvikling med bedre muligheter for helhetlig areal- og 

transportpolitikk i regionen. Satsing på sentrale områder kan gi fare for økt sentralisering og 

utarming av distriktene. Fortrinn og langsiktige muligheter i de «gamle kommunene» kan stå 

i fare for å forbli uutnyttet. Effektivitet kan være en utfordring når den lokale oversikten 

mangler.  

 

Lokaldemokrati  

Det er lang erfaring med interkommunalt samarbeid mellom kommunene. Interkommunalt 

samarbeid kan holdes på et minimum og gi politisk styring over de fleste av den nye 

kommunens oppgaver. Større bredde i oppgaveporteføljen kan styrke demokratisk utvikling 

fordi de folkevalgte får muligheten til å se flere oppgaver i sammenheng. Det er en stor 

utfordring å skape en ny kommune hvor den opplevde nærhet til politiske beslutninger ikke 

forsvinner, samt å utvikle en felles identitet. Hvis alle syv kommunene slår seg sammen kan 

også Kristiansand bli mindre dominerende, men en stor kommune kan også få større 

administrativ makt. Ressurser som tidligere har blitt brukt til interkommunalt samarbeid kan 

frigjøres og benyttes til å styrke lokaldemokratiet og utvikle god dialog med innbyggerne. 

Dette gir muligheter for å skape noe helt nytt ved å bygge på tidligere erfaringer fra 

interkommunalt samarbeid og den beste demokratiske praksisen fra alle syv kommuner. 

Ulike former for nærdemokrati, for eksempel drøfting av en kommunedelsstruktur, kan være 

viktig for å skape nærhet til beslutninger og bedre lokal oversikt.  

 

Økonomisk soliditet  

En større økonomi er ofte mindre sårbar for svingninger og kan gjøre langsiktig planlegging 

enklere. Gjeldsnivået for en ny regionkommune blir på et håndterbart nivå, litt over 

landsgjennom-snittet, og kommunen vil ha økonomisk handlefrihet til å prioritere 

regionutvikling og levekår. Dette alternativet gir store omstillingskostnader, men har også 

stort økonomisk effektiviseringspotensial på lang sikt. Den nye kommunen vil få cirka 50 

mill. kroner i storbytilskudd.  

 

Regional rolle  

Kristiansandsregionen vil være det klare tyngdepunktet og et strategisk viktig knutepunkt 

mellom Stavanger og Oslo/østlandsregionen. Kommunen vil bli en regional drivkraft som 

løfter hele Agder med forhandlingsstyrke inn mot nasjonale nivå i viktige saker for utvikling 

av landsdelen og storbyregionen. Den nye kommunen vil kunne videreutvikle et regionalt 

ansvar for å synliggjøre det kommunale perspektivet i fremtidens utvikling av spesial-

tjenester.  

 

Kommunen vil kunne ha mulighet til å gjennomføre en forsøksordning med videregående 

skole med ansvar for et sammenhengende læringsløp 0–19 år, dersom dette oppleves 

hensiktsmessig. Et helhetlig perspektiv rundt dette ville være en fordel når en ser på 

levekårsutfordringene i knutepunktkommunene, men hensiktsmessigheten med å 

gjennomføre en krevende prosess som forsøksordning må vurderes nøye. Et helhetlig ansvar 
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for kollektivtrafikken kan gi store muligheter, og legge til rette for en balansert utvikling i 

hele knutepunktet. Hele regionen er avhengig av stor vekst i antall arbeidsplasser og en 

regionkommune vil ha vesentlig større mulighet for å arbeide aktivt og målrettet for å legge 

til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

 

 

Iveland og Vennesla (alle kommuner over 15 000) 

Vennesla og Iveland er to innlandskommuner med solide røtter i primærnæring og industri. I 

2020 vil den nye kommunen ha ca. 17 100 innbyggere. 

 

Tjenester  

Kommunen vil ha gode muligheter til å vokse og tilby gode basistjenester til innbyggerne. 

Lokalpolitikerne kan påvirke videre retning og gjøre selvstendige valg for å posisjonere 

kommunen i regionen. De to kommunene har i dag et utstrakt samarbeid, noe som gjør at 

kommunene kjenner hverandre.  

På lang sikt vil man kunne få større utfordringer med å yte de forventede tjenester fordi de 

krever større omfang og spesialisering. Dette gjelder spesielt innenfor pleie og omsorg, sosial 

og helse, men også innenfor analyse og samfunnsutvikling. Kommunen er fortsatt avhengig 

av samarbeid på spesialiserte tjenester. Kommunen vil ha begrenset utviklingskraft. 

 

Samfunnsutvikling  

Kommunen er en del av et integrert bo- og arbeidsmarked i Kristiansandsregionen. Det vil 

være et relativt godt lokalt arbeidsmarked, men mange vil også pendle til Kristiansand. 

Kommunen vil dermed også i stor grad være avhengig av utviklingen i Kristiansandsregionen 

som helhet. Nye satsinger i næringslivet på Hunsøya og Støleheia har forhåpentligvis bidratt 

med mange nye lokale arbeidsplasser. Vennesla vil være et naturlig sentrum i kommunen. 

Samtidig må Birketveit videreføres som et nærmiljøsentrum for Iveland. Kommunen har 

mange gode boområder, både i form av sentrale boligområder og romslige boligtomter i 

innlandet.  

 

Lokaldemokrati  

Vennesla + Iveland vil ha et aktiv og levende lokaldemokrati. Kommunen har mange 

samfunnsengasjerte innbyggere med stort hjerte for lokale saker, stedskvalitet og identitet. 

Kommunen er stor nok til at habilitetsutfordringer vil bli et mindre problem. Avstanden 

mellom innbyggere og politikere vil være kort.  

 

Økonomisk soliditet  

Vennesla + Iveland er sammenslått av to kommuner som har vært nøkterne over tid, og spart 

opp fond. Dette er et godt utgangspunkt for videre utvikling. Samtidig må videre bemanning 

og tjenestetilbud tilpasses i forhold til fremtidig inntektssystem. Foreløpig er det ikke klart 

hvilke konsekvenser dette vil kunne gi i forhold til å opprettholde desentralisert bosetting og 

utvikling. Den nye kommunen vil ha den laveste samlede gjelden, godt under lands-

gjennomsnittet, og gode økonomiske reserver i form av disposisjonsfond.  

 

Regional rolle  

Kommunen bidrar til en konkurransedyktig by-region som bidrar til vekst og verdiskapning i 

hele landsdelen. Som en mellomstor kommune har Vennesla + Iveland begrenset innflytelse 

på den regionale utviklingen. Det vil påvirke kommunens pendlere negativt. Etablering av 

datalagringssenter på Støleheia vil kunne bidra til utviklingen av nye arbeidsplasser i 

regionen. 

 

 

Innlandskommunen: Birkenes + Iveland + Vennesla + Songdalen 
Birkenes + Iveland + Vennesla + Songdalen har muligheter for å rendyrke innlandet som bo- 

og arbeidsområde. I 2020 vil kommunen ha ca. 30 000 innbyggere. 
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Tjenester  

Denne kommunen med ca 30 000 innbyggere vil være stor nok til å ha tilstrekkelig kapasitet 

og kvalitet til å mestre fremtidig tjenestenivå. Ved å samle kreftene i de fire kommunene vil 

kommunen få frigitt ressurser og ha noe sterkere utviklingskraft. Kommunen vil i hovedsak 

kunne overta nye oppgaver fra statlige myndigheter, men vil ha utfordringer med å overta 

større oppgaver innen helse og omsorg. Geografi og infrastruktur vil gjøre det krevende å 

oppnå samordnede og effektive tjenester. Det vil fortsatt være behov for interkommunalt 

samarbeid om spesialiserte og kompetansekrevende oppgaver.  

 

Samfunnsutvikling  

Det vil være betydelige utfordringer knyttet til levekår og lavt utdanningsnivå sammenlignet 

med kystkommunen. Det vil være behov for interkommunalt samarbeid med andre 

kommuner i samme bo- og arbeidsmarked. Det er dårlig utbygd intern infrastruktur og lite 

pendling mellom kommunene, unntatt Vennesla og Iveland. Kommunen vil fortsatt ha et 

begrenset antall egne arbeidsplasser. Stor utpendling, spesielt til Kristiansand.  

 

Lokaldemokrati  

Det vil være en del kulturelle fellestrekk i denne kommunen, men forskjellene er likevel 

store. Store avstander, dårlig infrastruktur og ulik historikk vil kunne gi spenninger i 

integreringen av kommunene. Fortsatt interkommunalt samarbeid gjør at kommunen ikke får 

hånd om alle politikkområder. 

 

Økonomisk soliditet  

Det er i dag store økonomiske forskjeller mellom kommunene. Den nye kommunen vil ha 

relativ lav netto lånegjeld, på nivå med landsgjennomsnittet, og gode økonomiske reserver i 

form av disposisjonsfond. Kommunen vil være sårbar for endringer i inntektssystemet.  

 

Regional rolle  

Kommunen vil være en solid aktør inn mot indre Agder. Beliggenheten ligger godt til rette 

for samarbeid med nabokommunene. Innlandskommunen vil fortsatt være avhengig av 

Kristiansand som regional motor. 

 

Prosessen videre for Iveland kommune 

Politikerne i Iveland kommune skal nå i gang med den prosessen som skal avsluttes med valg 

av framtidig kommunestruktur for kommunen og innbyggerne. Involvering av innbygger og 

ansatte vil være viktig for å få den beste mulige underbyggingen for hva man skal velge som 

kommunemodell. Et valg nå må være framtidsrettet og ivareta innbyggernes behov for 

tjenester de neste to til tre tiår, samt at valget må forankres i trygg økonomiske plattform. Det 

fremstår klart at dette ennå er mange usikre faktorer innenfor tjenesteområdene og framtidig 

økonomisk utvikling, men en framtidsrettet organisasjon må tåle denne usikkerheten. 

 

Valg av modeller for involvering av innbygger og ansatte bør avklares snares, og disse 

gruppene må inn i prosessen så tidlig som mulig. Det vil være fornuftig å involvere de unge 

innbyggerne da det er viktig å høre hvilken kommune de ønsker for framtiden. Dette er en 

gruppe hvor flertallet normalt ikke er så engasjert i politikken, men en gruppe som er viktig 

for framtidens Iveland. De tillitsvalgte i kommune bør også invitters til aktiv deltakelse.  

 

Iveland kommune har fått signaler om at det er ønskelig med enkelte grensejustering. Videre 

bør Iveland kommune selv også vurdere om kommune skal fremme forslag til 

grensejusteringer for kommunen. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret startet sitt arbeid mot en framtidig kommune i 

henhold til anbefalingen til utredningsgruppen. Det vil si at man først vurdere om det finnes 

politisk vilje for en storkommune i Kristiansandsregionen. Videre vil rådmannen anbefaler at 

men vurdere et samarbeid med Vennesla, eller med en eller flere av de andre kommunene. 
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Om det viser seg at det ikke er politisk vilje til dette så må man nøye vurdere om man skal gå 

videre som en selvstendig kommune med enkelte grensejusteringer. 

 

Politikerne og administrasjon bør sammen utarbeide et mandat til forhandlingsutvalget. 

Mandat må være framtidsrettet og bygge på demografiutviklingen, fremtidig tjenestebehov 

samt kommunes økonomiske handlingsrom for fortsatt vekst og god tjenester. Det bør også 

framkomme hvilke tjenester som skal leveres lokalt og hvilke man få levert i regionen. 

 

       

Formelt grunnlag 

Regjeringens vedtak om en kommunereform med støtte i Stortinget. 

 

 

Vurderinger og konsekvenser 

Iveland vil bli en ny kommune i 2020, sammenslått med andre kommuner eller som 

selvstendig kommune. 

 

 

Relasjon til kommuneplanen 

Hele kommuneplanen. 

 

 

 

Vedlegg:    

1. Brev fra KMD – Invitasjon til å delta i reformprosessen 

2. Utredningsrapporten Framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen 

3. Stortingsmelding 14 (2014-2015) Kommunereform 

4. Historisk utvikling av kommunesammenslutninger på Agder  

5. Oversikt over demokratisk praksis i kommunene i Knutepunkt Sørlandet 

6. Erfaringer med kommunedelsdemokrati i de 4 største byene i Norge 

7. Oversikt over interkommunalt samarbeid 

8. Statistikk- og analysehefte 

9. Økonomiske konsekvenser av kommunesammenslutning 

10. SWOT- analyser: Hver enkelt kommune med dagens grenser i 2020 

11. Konsekvenser for ansatte 

12. Andre aktører som kan bli berørt av en kommunereform 

 

Vedleggene fra og med 2 til om med 12 er via hyperkobling, dvs at det må trykkes på den blå 

teksten/link for å få fram vedlegget. 

 

Andre dokumenter i saken: 

På Regjeringens nettside kommunereformen.no finnes det mer om kommunereformen. 
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http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10278&FilId=11227
https://www.regjeringen.no/contentassets/01f2b178d685405e925d60ebbb9b1bdc/no/pdfs/stm201420150014000dddpdfs.pdf
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11232
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11231
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11230
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11235
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11237
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11234
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11229
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11233
http://www.knutepunktsorlandet.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10317&FilId=11228
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
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