1/3

BÆRUM KOMMUNE
RÅDMANNEN

Dato:
03.12.2014
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-99.1
Bjørn Røed

Bilag nr:

Arkivsak ID:
14/27538

J.post ID:
14/236319

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

17.12.2014

179/14

KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID OM UTREDNING AV
KUNNSKAPSGRUNNLAG

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN:
Formannskapet behandlet 15.10.2014 sak 147/14 Kommunereformen – opplegg for Bærum
kommunes arbeid. Formannskapets vedtak lyder slik:
1. Bærum kommune tar initiativ til at utredning om kommunereform skjer i felleskap
med aktuelle kommuner i regionen.
2. Rådmannen fremmer snarest mulig sak med forslag om samarbeidspartnere og
samarbeidsopplegg for utredningsarbeidet.
3. Utredningsarbeidet legges opp som skissert i Rådmannens redegjørelse.
4. Det opprettes en styringsgruppe for Bærums utredningsarbeid bestående av:
ordfører, varaordfører samt gruppelederne.
Ordførerne i Asker og Bærum har invitert til felles møte 1.12.2014 for ordførere og
rådmenn i Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner for å drøfte eventuelt
samarbeid om utredning av kunnskapsgrunnlag for arbeid med kommunereformen. Alle de
aktuelle kommuner er positive til felles utredningsarbeid, og det vil bli fremmet politiske
saker om forankring av dette samarbeidet i alle kommunene. Vedlagt følger notat med
beskrivelse av opplegg for felles utredningsarbeid og konklusjoner fra møtet 1.12.
Utredningsopplegget som beskrives i notatet bygger på det som ble beskrevet i
formannskapssak 147/14.
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Forslag til vedtak:
Bærum kommune samarbeider med kommunene Asker, Røyken, Hurum, Lier og Hole om
felles utredning av kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med kommunereformen.
Erik Kjeldstadli

Vedlegg:
Notat - grunnlag for mulig felles utredning av
kommunskapsgrunnlag for arbeid med kommunereform

2580767

BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET
Omdelt protokoll/vedtak fra Røyken kommune og Hurum kommune i deres behandling av
saken.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Pkt. 2 som vedtaket fra Røyken og Hurum kommuner:
Kommunene forplikter seg til ikke å fatte vedtak om kommunesammenslutninger før
utredningen er behandlet i alle kommuner.
Når det gjelder finansiering vises det til notatet.
Votering:
Rådmannens forslag med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK-179/14 - 17.12.2014 Vedtak:
1. Bærum kommune samarbeider med kommunene Asker, Røyken, Hurum, Lier og
Hole om felles utredning av kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med
kommunereformen.
2. Kommunene forplikter seg til ikke å fatte vedtak om kommunesammenslutninger
før utredningen er behandlet i alle kommuner.
3. Når det gjelder finansiering vises det til notatet.
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