Kommunereform
Presentasjon for
kommunestyret

20.01.2015

Kommunestyret vedtok 25.11. følgende:
a) Ringebu kommune velger å delta i en reformprosess.

Grunnene for anbefalingen er særlig
en vurdering av at alternativet
«å stille seg på sidelinja» er det
ugunstigste for kommunen

b) Det gjennomføres dialogmøte(r) med innbyggerne før
beslutningen om konstellasjon for reformprosess vedtas
av kommunestyret.
I tillegg må det gis god informasjon til innbyggerne gjennom
ulike kanaler.
c) Valg av tempo i reformprosessen foretas tidligst
samtidig med vedtak om konstellasjon.
d) Kommunestyret vedtok en plan for den videre
reformprosessen, som er sendt fylkesmannen.
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Åpne møter 7. og 8. januar

20. januar

Ringebu kommune har gjennomført nabosamtaler
med aktuelle konstellasjonspartnere
«med åpent sinn og blanke ark».

Ett poeng var viktig for Ringebu kommune å få fram:
prosessen må ha som siktemål å etablere en
NY KOMMUNE,
ikke en utvidelse av en eller flere eksisterende
kommuner.
Den nye kommunen skal utformes og skapes av
likeverdige samarbeidspartnere.
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Strategigruppa
 har hatt 13 møter i tida 27.3.2014 – 12.1.2015
 har ikke hatt noen avstemninger (konsensusmodell)
 har ikke hatt noen dissenser
 har i tillegg deltatt på 5 nabosamtaler og andre
møter med andre målgrupper

-4-

Strategigruppa
har
 gjennomført følgende møter med andre:






Fem nabosamtaler med kommunene i midt- og sørdalen
Møte med Ringebu næringsforum
Felles møte for medlemmer av alle partiene i Ringebu
Møte med ungdomsrådet
Arrangert to åpne møter for innbyggerne

 utarbeidet og satt ut i livet en informasjonsplan:






Avisartikler i GD og Dølen signert hele strategigruppa
Utarbeidet og distribuert informasjonsbrosjyre til husstandene
Medvirket til journalistisk omtale av prosessen i Ringebu
Sendt ut særskilt informasjon til lag og foreninger
Annonsert de åpne møtene
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Kommunestyret
har behandlet eller fått informasjon om kommunereformen slik:
18.2.2014

Behandlet sak om regioninndeling og kommunereform

25.3.

Interpellasjon om kommunereformen

27.5.
17.6.

Referatsak: notat fra strategigruppa om kommunereformen
Ordføreren orienterte om planlagt felles ordfører- og rådmannsmøte
for midt- og sørdalen om kommunereformprosessen 1.9.

2.9.

Behandlet sak om kommunereformen; blant vedleggene
et 12 siders notat fra strategigruppa

7.10.

Referatsak: notat fra strategigruppa: oppdatering om
kommunereformen

28.10.

Behandlet sak om oppstart av kommunereformprosessen;
omfattende saksutredning fra rådmannen + brev fra fylkesmannen og KMD

25.11.

Behandlet sak om plan til fylkesmannen for arbeidet med kommunereformen

20.1.2015

Her er vi nå!
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s valgmuligheter begrenses av andre kommuners vedtak:
Nord-Fron:
1 Nord-Fron og Sør-Fron
3 Nord-Fron og Sel

2 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu
4 Nord-Fron som egen kommune

Sør-Fron:
A Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
B Kan føre samtaler med andre kommuner etter behov
Første pulje hvis praktisk mulig (lyntog)
Gausdal:
Primært: Gausdal, Lillehammer og Øyer
Sekundært (hvis de aktuelle kommunene ønsker det):
Ringebu, Ringebu og Sør-Fron, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron,
Ringsaker, evt. deler av Ringsaker
Første pulje (lyntog)
Øyer:
med en eller flere av følgende kommuner:
Lillehammer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron
Ringsaker
Første pulje hvis praktisk mulig (lyntog)
Lillehammer:
vil gå i dialog med
Øyer, Gausdal, Ringsaker, Gjøvik, Ringebu, Sør-Fron
og Nord-Fron
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Nord-Fron
kommune

Sør-Fron
kommune

Ringebu
kommune

Gausdal
kommune

Øyer
kommune
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Lillehammer
kommune

Argumenter FOR
sammenslutning med
Sør-Fron og Nord-Fron

Argumenter MOT
sammenslutning med
Sør-Fron og Nord-Fron

Argumenter FOR
ikke å delta i
reformprosess sammen
med andre kommuner

Argumenter FOR
sammenslutning med
Øyer, Gausdal og
Lillehammer

Argumenter MOT
å stå utenfor
kommunereformprosess

Argumenter MOT
sammenslutning med
Øyer, Gausdal og
Lillehammer
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Midtdalen

Sørdalen

Hvert enkelt moment eller argument for og imot har ikke samme tyngde.
Argumentene må vektes når sluttvurderingen skal foretas.
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Strategigruppa mener at valg av alternativ bør tas på grunnlag av
 Strategisk og langsiktig vurdering framfor kortsiktighet
 Kunnskap framfor følelser og «tro»
 Helhetsvurdering framfor enkeltmomenter
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Regjeringens ekspertutvalg
anbefaler følgende kriterier ved dannelse av nye kommuner:
Midtdalen

Ringebu
fortsatt egen
kommune

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Høy politisk deltakelse
Statlig rammestyring
Lokal politisk styring
Lokal identitet
Samlet (uten vekting)
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Sørdalen

Ny kommune må også vurderes opp mot regjeringens
mål for kommunereformen:

Midtdalen

Ringebu
fortsatt egen
kommune

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robust kommune
Styrket lokaldemokrati
Samlet (uten vekting)
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Sørdalen

Midtdalen

Ringebu
fortsatt egen
kommune

Økt konkurransekraft (om næringsetableringer og
kompetanse)

Gjennomslagskraft overfor staten
Interkommunale tiltak blir kommunale – enklere
styring
Vilt- og rovdyrforvaltningen
Mer ‘profesjonell’ politisk og administrativ ledelse
Lokalkunnskap hos folkevalgte og administrasjon
Virkninger for reiselivet og destinasjonene
Virkninger for handelsnæringen
Virkninger for industrien
Virkninger for landbruket
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Sørdalen

Kommunikasjon og samferdsel
Nye nabokommuner
Avstander innenfor ny kommune
Større totaløkonomi med bedre evne til å tåle svingninger
Variert befolknings- og næringssammensetning
Sammensatt av tidligere ulike kommuner – ikke like
God evne til å påta seg store og kompliserte
oppgaver
Bred og spiss fagkompetanse
Ny kommune uten innebygde strukturelle konflikter
Risiko for tvangssammenslutning
Samlet (uten vekting)
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Momenter av spesiell betydning for næringslivet i Ringebu:
 Arbeidsgiveravgiftssoner
 Eiendomsskatt
 Avgiftsnivå
 Kommunal service spesielt på næringsrelaterte områder
 Ivareta utviklingspotensial i Kvitfjell
 Kommunikasjoner og annen infrastruktur
 ??
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Kommunereformen og Ringebus valgmuligheter
A Samtaler/drøftinger/forhandlinger ‘sørover’
 Organisering av prosessen
 Innholdet i drøftingene/forhandlingen
 Tempo i prosessen
‘lyntog’
‘hurtigtog’
alternativt med Sør-Fron (og evt. også Nord-Fron)
B Samtaler/drøftinger/forhandlinger ‘nordover’
 Organisering
 Innholdet i drøftingene/forhandlingene
 Tempo i prosessen
‘lyntog’
‘hurtigtog’
C Ikke samtaler/drøftinger/forhandlinger i noen retning
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Strategigruppas anbefaling
Er valgt av sørdalskommunene
Må evt avtales tidlig i prosessen

Ønske fra strategigruppa
Kan bli aktuelt hvis dialogen
sørover ikke fører til resultat
Lite sannsynlig
Mer sannsynlig

7. og 8. januar 2015:
Dialogmøter med innbyggerne

Her er vi nå

20. januar 2015:
Arbeidsseminar i kommunestyret –
valg av konstellasjon for videre prosess
Vinteren/våren 2015: Drøftinger i konstellasjonen
(hvis enighet blant kommunene!
Den videre prosessen må avtales mellom alle de berørte kommunene

Våren/sommeren/høsten 2015:
Forhandlinger med sikte på eventuelt likelydende vedtak
Kommunevalg 14. september

Noen mulige utfall:
Likelydende
vedtak
innen 1.12.15
- ‘lyntog’

Likelydende
vedtak
innen sommer 2016
- ‘hurtigtog’
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Ringebu
hopper av

Alternativer:
 Ny konstellasjon
 Ut av reformprosessen

2026:
Ringebusamfunnet –
et ENDA bedre sted å BO, LEVE og
ARBEIDE
og å drive næringsvirksomhet i
(Kommuneplanens samfunnsdel)

Hvilken
vei fører
mest
sannsynlig
til målet?

Sørdalsalternativet

Midtdalsalternativet

Ringebu 2015
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Stå
utenfor
kommunereformprosessen
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