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Saksframlegg 

Iveland kommune 

 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

76/15 Kommunestvret 10.12.2015 
 

Valg av medlemmer til forhandlingsutvalg framtidig kommunestruktur 
 

Rådmannens innstilling: 
Politisk sak 62/15 ble utsatt under kommunestyret 22. oktober 2015, rådmannen ber om at 
den blir behandlet på nytt. 

 
 
 
 

SAKSUTREDNING 

Sammendrag/ konklusjon 

Saken ble utsatt under kommunestyret 22. oktober 2015. Rådmannen ber om at 
kommunestyret tar et valg på hva man ønsker å utrede jfr utredningsplikten som har kommet 
fra Kommunal og Moderniserings Departementet. Et valg gir administrasjonen muligheter til 
å starte det arbeidet som kreves for at innbyggerne i Iveland kommune skal kunne bli 
involvert/børt før saken endelig behandles av kommunestyret før 30. juni 2016. 

 
Formelt grunnlag 
Kommunestyrevedtak PS 31/15 Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur 

 
Vedtak: 
I. Med bakgrunn i plan og økonomiutvalgets vedtak i Vennesla kommune, Iveland kommunes 
geografiske plassering i Kristiansandsregionen, samt utredningsrapportens innhold finner Iveland 
kommunestyre det ikke hensiktsmessig å gå videre i forhandlinger om et fremtidig stor- 
Kristiansand på nåværende tidspunkt. 

 
2. Iveland kommunestyre ønsker i henhold til brev datert 6.mars 2015 å gå i videre dialog med 
Vennesla for å vurdere muligheten for å bygge en ny kommune mellom Vennesla og Iveland. 
Iveland kommunestyre ønsker parallelt å utrede muligheten for å bestå som egen kommune med 
utvidede samarbeid med Vennesla kommune og andre nærliggende kommuner der målet er å 
sikre innbyggere gode og effektive tjenester. 

 
3. Kommunestyret setter ned et forhandlingsutvalg ved konstituering av nytt kommunestyre den 
22.oktober bestående av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. 

 
4. Kommunestyret utarbeider et mandat der målet med utredningene er å fremskaffe et godt 
beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for innbyggerne i Iveland kommune. 

 
5. De endelige utredningene legges frem for innbyggerne i Iveland kommune før kommunestyret 
i Iveland tar en beslutning om fremtidig kommunestruktur sommeren 2016 



 

Relasjon til  kommuneplanen: 
 
 
Andre dokumenter i saken: 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak i kommunestyret 10. desember 2015 (enstemmig): 
 
1. Det settes i gang en utredning for å avklare om det er mulig å fortsette som egen 
kommune gitt forskjellige scenario vedrørende kommunens fremtidige inntekter og 
utgifter. En del av utredningen må være dialog med Vennesla kommune og andre 
samarbeidskommuner om muligheten for videre samarbeid om tjenestetilbudet. I denne 
sammenheng er det naturlig med dialog også om kommunesammenslåing, selv om Iveland 
kommune ikke ønsker reelle forhandlinger nå. 
 
2. Til arbeidsgruppe for utredningen velges ordfører, varaordfører og Brynjulf Aagesen 
KrF. 
 
3. Formannskapet er referansegruppe. 
 
4. Arbeidsgruppas mandat er å skaffe Iveland kommune et godt beslutningsgrunnlag for 
valg av fremtidig kommunestruktur for innbyggerne i Iveland. 


