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Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.05.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Det er et krav at det skal vedtas likelydende vedtak om sammenslåing i de kommunene som evt
bestemmer seg for å slå seg sammen. I forbindelse med tidsfristene i kommunereformen legges
det derfor opp til følgende tidsplan for en samordning av saksgangen i kommunene som
vurderer å slå seg sammen.
Viktige bakgrunnsdatoer for saken for alle kommuner i K5
•
•
•
•
•

23.05.
26.05.
06.06.
07.06.
10.06.

Resultat av innbyggerhøring. Forhandlingsutvalget møtes + pressekonferanse.
Ordførerturné
Folkeavstemminger
AU-møte + pressekonferanse
Møte med forhandlingsutvalget.

Gjeldende ordinære møtedatoer
Birkenes:
formannskap:
kommunestyre:
Kristiansand: formannskap:
bystyre:
Lillesand
formannskap:
bystyre:
Songdalen: formannskap:
kommunestyre:
Søgne:
Formannskap:
kommunestyre:

4/5 og 8/6
12/5 og 16/6
4/5, 18/5, 25/5, 8/6, 15/6
11/5,1/6,22/6
20/4, 8/6
27/4, 15/6
11/5, 8/6
25/5, 22/6
18/5, 15/6
26/5, 22/6

Det legges opp til en felles politisk prosess i alle K5 kommuene:
• 8. juni: orientering om den politiske prosessen i alle formannskap
• 10. juni: Saken går ut i alle kommuner etter møte i forhandlingsutvalget samme dag
• 15.juni: Formannskapets innstillingsmøte for alle kommuner
• 22.juni: Behandling i alle kommune-/bystyrene
• 29. juni: Evt. ekstraordinært kommune-/bystyremøte (hvis behov)
For Søgne kommune blir følgende tidsplan foreslått:
1. Orientering /forankring
• 26.05 : Forhandlingsutvalget orienterer kommunestyret om resultatene av
innbyggerhøring
• 08.06. Orientering om resultatene av folkeavstemmingen i ekstraordinært
formannskapsmøte
2. Politisk behandling
10.06. Endelig skrivefrist og utsendelse til formannskapene
– Et felles utkast til sak klargjøres i god tid.
– Endelig versjon lages etter møte i forhandlingsutvalg 10.06. Da med tilføyelser i
saken knyttet til ny kunnskap om folkeavstemminger o.l.
15.06. Innstilling i alle formannskapene i K5
22.06. Behandling i alle kommunestyrene
24.06. kl 12:00 Ekstraordinært møte i formannskapet ved behov
28.06. Ekstraordinært møte i kommunestyremøter ved behov

