BV 30.9.2014

Notat til kommunestyret 7.10.2014 – oppdatering om kommunereformen
1 Bakgrunn for notatet
Ringebu kommunestyre gjorde i møte 2. september 2014 i sak 55/14 enstemmig slikt vedtak:
1. Ringebu kommunestyre gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.
2. Ringebu kommunestyre gir sin tilslutning til opplegget for behandling av spørsmålet
om kommunereformen som fremgår av strategigruppens notat 25.08.2014.
2 Etter kommunestyremøtet 2.9.2014 meldes om følgende aktiviteter:
16.9.2014

Oppstartseminar om kommunereformen for alle kommunene i
Oppland i regi av fylkesmannen. Deltakere fra Ringebu var ordfører
Erik Odlo, formannskapsmedlem Berulf Vaagan og rådmann Per H.
Lervåg.

18. – 19.9.14 Ordføreren og rådmannen deltok på en studietur til Finland i regi av KS
med temaet erfaringer fra kommunestrukturendringer.
22.9.2014

Møte i strategigruppa i Ringebu. Strategigruppa ble der orientert
om følgende uttalelse fra Norges Fjellstyresamband til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Vi registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsallmenningene nå
er gjenstand for diskusjon i mange av landets kommuner. For å unngå at
rettighetene i fjellet skal skape unødvendig usikkerhet ved evt. kommunesammenslåinger, bør disse spørsmålene være avklart i forkant. Vi tror det vil
være gunstig om Regjeringen så raskt som mulig informerer landets fjellstyrer
og de aktuelle kommuner (vi kan skaffe oversikt over kommuner med
statsallmenning) om at:
1. Kretsen av bruksberettigede og bruksrettenes innhold når det gjelder de
jordbrukstilknyttede rettighetene ikke berøres av endret kommunestruktur.
2. Kgl. res. 24. juli 1964 videreføres.
3. Dagens kommunegrenser gjøres gjeldende som definisjon for
innenbygdsboende i forhold til jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever og jakt
på rovvilt.
4. Dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og evt vurderes etter
at en ny kommunestruktur er avklart.

Strategigruppa gikk videre i prosessen med å analysere Ringebu
kommunes strategiske interesser forhold til nabokommuner og mulige
sammenslutningskommuner. Videre drøftet strategigruppa sin
utadrettede virksomhet gjennom følgende trinn:
1 Informasjon
2 Dialog
3 Påvirkning og medbestemmelse
Som målgrupper for den utadrettede virksomheten ble særskilt nevnt

 Ansatte i Ringebu kommune og i interkommunale virksomheter
som Ringebu kommune administrerer
 Innbyggerne, herunder lag og foreninger
 Næringslivet
Dessuten skisserte strategigruppa den neste forestående aktivitetene i
denne prosessen.
24.9.2014

Fylkesmannens brev ordførerne i Oppland. Fylkesmannen ber
der alle kommunene om å utarbeide en plan for arbeidet med
kommunereformen. Denne planen, som anbefales vedtatt i
kommunestyret, skal oversendes fylkesmannen innen 10. desember
d.å. Den skal konkretisere
 Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og
utredninger
 Administrative og politiske forankringer og prosesser
 Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling,
kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal analyseres og
diskuteres i forhold til målene for reformen.
 Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av
innbyggerne, næringsliv og andre interessegrupper i
kommunen
 Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv
 Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner en spesielt
vil jobbe med
 Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak
Fylkesmannen opplyser at en prosessveileder og en nettløsning med
tilgang på faktagrunnlag vil bli presentert i månedsskiftet
september/oktober. Våren 2015 kommer regjeringen med en stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner.

3 Forestående oppgaver for strategigruppa
 ”Naboprat” med nabokommunene – finne evt grunnlag for samordnet prosess
 Deretter ”naboprat” med mulige andre konstellasjonspartnere
 Informasjon til kommunens ansatte om kommunereformarbeidet (rådmannens
ansvar)
 Arbeidet med informasjon og dialog
 Arbeid med planen for kommunereformarbeidet, som fylkesmannen ber om.
Strategigruppa vil legge denne planen fram for kommunestyret innen fristen
10. desember.
Strategigruppas vurdering er at det arbeidet som gruppa har utført hittil og
Ringebu kommunes gjeldende plandokumenter danner et godt grunnlag for
kommunereformplanen.
*****

