Svar på interpellasjon fra Ringebu Høyre v/Audun Amundsen.
Regjeringen Solberg har varslet en kommunereform, og har presentert fire mål for denne reformen:
- Styrket lokaldemokrati, - Gode og likeverdige offentlige tjenester, - Bærekraftige og økonomisk
robuste kommuner og – Større mulighet for helhetlig samfunnsplanlegging.
Hvordan disse målene skal nås er ennå uklart, og Fylkesmannen har oppfordret kommunene til å
bidra inn i denne prosessen med innspill og forslag på hvordan reformen skal fylles med innhold, og
hvilke oppgaver som kan overføres til kommunene fra regionalt eller statlig nivå for å kunne reelt
flytte mere makt og myndighet nærmere folket. Dette er en spennende debatt som åpner for å tenke
nytt på mange områder. Resultatet av denne prosessen må i sin tur bli utgangspunktet for å se på om
kommunestrukturen bør endres for at kommunene skal kunne løse nye oppgaver.
Interpellasjonen fra Ringebu Høyre v/ Audun Amundsen inviterer kommunestyret til å trekke
grensene for en ny kommune i forkant av debatten om innholdet i kommunereformen. Det vil jeg
sterkt frarå. Forhåndsdefinerte kommunegrenser, uavhengig av om vi tenker sørover eller nordover
vil bli sterkt begrensende på prosessen, og hemme mulighetene for å tenke nytt og utforske
mulighetene som åpner seg.
I sist kommunestyremøte, den 18.02 vedtok et enstemmig kommunestyre i sak 007/14 Ringebu
kommune – Regional tilhørighet (pkt. 4. i vedtaket):
«Formannskapet setter sammen en strategigruppe med bred politisk deltakelse til å utforme forslag
til prosess og premisser for Ringebus rolle i en kommende kommunereform. Herunder skal
strategigruppa synliggjøre Ringebu kommunes interesser ved en kommunereform. ...»
Formannskapet fulgte dette opp med et enstemmig vedtak i siste møte, 13.03 om å oppnevne
Formannskapet utvidet med Høyres og Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter til en slik
strategigruppe. Denne strategigruppen er innkalt til sitt første møte førstkommende torsdag.
Et enstemmig kommunestyre har altså vedtatt å starte med å diskutere prosessen og premissene for
kommunereformen før en gir svaret. Dette håper jeg kommunestyret står fast på.
Jeg anbefaler kommunestyret å stemme mot Amundsens forslag til vedtak.

Ringebu, 25.03.2014
Erik Odlo, ordfører.

