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Høringsuttalelse kommunegrensejusteringer 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Med hensyn til kommuneplanens målsetninger og vedtak om opprettholdelse av skole på Engesland 
anbefaler Birkens kommune at omsøkte kommunegrensejusteringer ikke gjennomføres.  

 

 
Vedlegg: 
Anmodning om tilbakemelding -  overføring av Nygard krets til Evje og Hornnes kommune 
Søknad om grensejustering 
Anmodning om uttalelse til søknad om grensejustering mellom Birkenes og Iveland kommuner 
Søknad om grensejustering fra innbyggerne i Vassgrenda 
Grensjustering - Hovlandsdalen -svar des  2015 KMD 
Justeringer av kommunegrenser i Birkenes 
Kommentar vedrørende 2 kretser i Vegusdal som har søkt overgang til Evje og Iveland 
Utredning vedrørende grensejusteringer ved Hovlandsdalen og Vassgrenda 
 
 
 
Tjenesteutvalget - 043/17 
 
Tjen - behandling: 
Forslag fra  Petter Ross KrF.  Saken utsettes til  første møte etter sommeren.  

Begrunnelse:  Sakspapirene  mottatt fredag kveld.  Saken har ikke vært til drøfting i partienes 
gruppemøter. 

Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer for Ross' forslag. 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Halvor Nes K1 - 024, K1 - 002 
 

14/910 

   



 
 
Tjen - vedtak: 
Saken utsettes til første møte etter sommeren 

Begrunnelse:  Sakspapirene  mottatt fredag kveld.  Saken har ikke vært til drøfting i partienes 
gruppemøter. 

 

 
 
Formannskapet - 030/17 
 
FM - behandling: 
Kommunalsjef samfunsutvikling Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål 

Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Begrunnelse: Det avklares dialog med innbyggerne før 
behandling  av saken. Saken utsettes.  

 

 

 
 
FM - vedtak: 
Saken utsettes. Begrunnelse: Det avklares dialog med innbyggerne før behandling  av saken.  

 
 
Kommunestyret - 056/17 
 
KS - behandling: 
Ordfører fremmet formannskapets utsettelsesvedtak: Saken utsettes. Begrunnelse: Det avklares 
dialog med innbyggerne før behandling  av saken.  

Avstemming: Enstemmig, 21 stemmer for utsettelsesforslaget. 

 
 
KS - vedtak: 
Saken utsettes.  

Begrunnelse: Det avklares dialog med innbyggerne før behandling  av saken. 

 

 
 



 
Link til andre dokumenter  

 

Saksopplysninger: 

Innbyggerne i Gamle Nygard krets (Hovlandsdalen) og Vassgrenda har sendt søknad til fylkesmannen 
i Aust- og Vest- Agder om overføring til henholdsvis Evje og Hornnes og Iveland kommuner. 
Kartutsnitt over områdene som søkes overført samt søknader fra de to grendene ligger vedlagt 
saken.  

Det henvises til brev fra fylkesmannen, datert 08.07.2015 samt brev av 07.12.2015, der det bes om 
uttalelse fra Birkenes kommune vedrørende omsøkt grensejustering. 

Det ble i kommunestyremøte 10.09.2015, sak 054/ 15 fattet følgende vedtak angående vurdering av 
grensejustering: Birkenes kommune ønsker at vurderingen av grensejustering følger samme 
saksforløp som kommunereformen. Birkenes kommune ber derfor fylkesmannen avvente behandling 
om grensejustering. 

Som uttalelse til Fylkesmannens brev av 07.12.2015 ble det vist til ovennevnte vedtak. Saken ble 
deretter oversendt kommunestyret 04.02.2016 som en orientering.  

I vedtak av 08.09.2016, sak nr. 055/16 ber kommunestyret rådmannen om å igangsette en prosess 
for å vurdere konsekvenser av grensejusteringer som foreligger ved søknader og ved tilstøtende 
geografiske områder. Kommunestyret ber Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om å avvente 
saksbehandling av foreliggende søknader om grensejustering til etter at Birkenes kommune har 
vurdert konsekvensene av disse justeringene. 

 

Det er i løpet av tiden som er gått siden første søknad om endring av kommunegrensene kommet 
henvendelser og ulike innspill fra innbyggere i området. Korrespondansen har hovedsakelig foregått 
med politisk ledelse. I tillegg er det mottatt henvendelser fra innbyggere som ønsker å trekke seg fra 
foreliggende søknad. Administrasjonen har i de tilfeller vist til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 
som er saksbehandler i forhold til søknaden. 

Grensejusteringen er også vurdert i Evje og Hornnes kommune. Evje og Hornnes er positive til 
grensejusteringen. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med kommunereform ble det søkt om grensejusteringer for de to 
områdene, Hovlandsdalen og Vassgrena. I søknaden fra innbyggerne i Hovlandsdalen pekes det på 
flere faktorer som gjør at innbyggerne søker om å innlemmes i Evje og Hornnes kommune. Området 
som søkes overført til Evje og Hornnes har per i dag 28 innbyggere over 18 år og består av totalt 
rundt 43 000 da. Evje sentrum ligger i betydelig kortere avstand fra hele området som søker 
overgang enn Birkeland. For innbyggere er det naturlige sentrum Evje med arbeidsplasser, handel, 



servicetilbud, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Kollektivtilbudet i området er generelt dårligere og 
mot Birkeland i praksis ikke- eksisterende. Selv om det ikke er et godt kollektivtilbud mot Evje er det i 
praksis det lettest tilgjengelige sentrumsområdet da avstanden hit er betydelig kortere. Innbyggerne 
i det aktuelle området ser det derfor som en fordel å heller tilhøre Evje og Hornnes kommune. 

Vassgrenda har i dag 25 innbyggere over 18 år (nov 2015), og et samlet areal på ca. 26 000 da. 
Bakgrunnen for ønsket om grensejustering er i henhold til søknaden praktisk, identitets og 
kulturmessig begrunnet. Iveland sentrum ligger ca. 12 km fra Vassgrenda, mens det til 
kommunesenteret på Birkeland er en reiseavstand på 40 km. Flere av innbyggerne i Vassgrenda 
pendler til/ forbi Iveland i forbindelse med arbeid. Det pekes i søknaden på at småbarnsfamilier som 
bruker SFO/barnehage får lang reisevei når dette innebærer en tur til Engesland morgen og 
ettermiddag, i tillegg til ordinær daglig arbeidsvei.  

 
 

Vurdering 

Det vises til «Utredning vedrørende grensejustering ved Hovlandsdalen og Vassgrenda» i sin helhet 
for administrasjonens vurderinger av virkninger av omsøkte grensejusteringer.  

Utredningen som er gjort peker på konsekvensene av at de to ovennevnte områdene blir en del av 
en annen kommune, og fokuserer særlig på konsekvensene for offentlige tjenester på Engesland. I 
prosessen har det vært arrangert møter mellom kommuneplanlegger og representanter for 
sektorene; skole, tekniske tjenester og helse og sosial. I tillegg har det vært gjennomført møter med 
kommunens økonomiledelse om økonomiske konsekvenser av endringene. De ulike sektorene ble 
utfordret på sine tjenesteleveranser; hva som ble levert og økonomiske konsekvenser av 
grensejusteringene.  

Utredningen peker på at en på generelt grunnlag kan si at kortere avstand til kommunesenteret gir 
lavere utgifter for kommunen. På den andre siden vil en lavere befolkning også gi et inntektstap til 
kommunen i form av skatteinntekter. Videre fokuserer utredningen på at barnehagen og skolen 
isolert sett ikke trues av det mindre antallet som vil sokne til Engesland ved en justering, men at 
sårbarheten i læringsmiljøet vil øke. Det kan ikke forventes at færre barn gir reduserte kostnader for 
drift av skolen, men snarere at stykkprisen øker.   

I henhold til vedtatt kommuneplan er stedsutvikling et av tre satsningsområder for kommunen. Det 
skal derfor støttes opp om utvikling i de tre sentrene i Birkenes (Birkeland, Herefoss og Engesland). 
Det er også gjort vedtak om å opprettholde skolen på Engesland i Prosjekt balanse. For å 
opprettholde målsetningene i kommuneplanen vil det i henhold til utredningen være viktig at en ikke 
redusere befolkningen i og rundt Engesland, slik at en risikerer å svekke det offentlige tilbudet på 
stedet.  

 
Anbefaling 

I henhold til ovennevnte vurderinger kan det være både positive og negative virkninger for 
kommunen ut fra hvilke hensyn en legger vekt på. En grensejustering vil for eksempel kunne 
redusere noen av kommunens kostander, men også få reduserte inntekter. Utredningen viser også at 
grensejusteringene kan medføre konsekvenser for Engesland som sted, særlig med tanke på skole og 



andre offentlige tjenester.  

En har forståelse for at innbyggerne i Hovlandsdalen og Vassgrenda, med gjeldende infrastruktur og 
avstander til administrasjonssenter og øvrige tilbud, føler tilhørighet til henholdsvis Evje og Hornnes 
og Iveland kommuner. Dette må også hensyntas i vurderingene av hvordan kommunen stiller seg til 
omsøkte grensejusteringer.   

Administrasjonen vurderer saken med utgangspunkt i kommunens målsetninger, vedtak og 
styringsdokumenter. Vurderingene som er gjort knyttet til økonomi viser ingen tydelige 
konsekvenser i den ene eller andre retning. Det er imidlertid vist at grensejusteringene kan betydning 
for å oppnå målsetninger i kommuneplanen og også gi økt sårbarhet i læringsmiljøet på Engesland 
skole. På dette grunnlaget anbefaler administrasjonen at en ikke går inn for disse justeringene.  

 

 
     
 
 
 


