Skisse for vurderingsfasen – 1.10.2015 – 30.06.2016
(vedtatt i møte i sentral styringsgruppe for kommunereform (ordførere) den 23. juni 2015)

Mål for vurderingsfasen:


Innbyggerne og andre definerte målgrupper skal være informert og gitt mulighet for
involvering i diskusjon om kommunereformen.



Kommunene skal forankre og gjennomføre egne prosesser som skal gi grunnlag for
retningsvalg for hvilke kommuner som er aktuelle å samarbeide med i en forpliktende
felles avklaringsprosess frem mot kommunestyrenes behandling i juni 2016.



Kommuner som har forpliktet seg gjennom retningsvalget skal gjennomføre felles
prosess for å avklare reelt grunnlag for eventuell kommunesammenslåing.



Kommunene skal fatte vedtak om fremtidig kommunestruktur innen 30.juni

Trinn i vurderingsfasen
01.10.15 – 31.12.15: Informasjon, samt sonderinger og mulig avklaring av retningsvalg
01.01.16 – 31.03.16: Diskusjons- og avklaringsfase av fremtidig kommunestruktur
01.04.15 – 30.06.16: Sluttfase – utarbeide og diskutere saksgrunnlag og foreta valg av
fremtidig kommunestruktur

Tiltak:
Innbyggerinvolvering og kommunikasjon (01.10.15 – 30.06.16):


Utarbeide grunnlagsmateriale for diskusjon om kommunereformen.



Informasjons- og bevisstgjøringsarbeid til innbyggere, næringsliv, frivillig sektor og
spesielle målgrupper bl.a. ungdom, ansatte.



Invitere til dialog og diskusjon gjennom ulike arenaer og dialogformer for eksempel
folkemøter, sosiale medier, nettdialog o.l.



Vurdere nye innbyggerundersøkelser i løpet av prosessen.



Vurdere samarbeid om felles nettside.



Gjennomføre tiltakene i kommunikasjonsstrategien.

Intern politisk/administrativ prosess i hver kommune
Tiltak:


Informere om reformen og forankre prosessen hos det nye kommunestyret.



Innhente/kartlegge tilleggskunnskap etter behov.



Legge til rette for diskusjon om kommunereform politisk/administrativt



Legge til rette for beslutning i løpet av november 2015 i kommunestyret om retningsvalg
dvs. hvilke kommuner en vil gå videre med forpliktende samarbeid om avklaring av evt.
kommunesammenslåing.

 Legge frem nødvendig beslutningsgrunnlag for kommunestyret i juni 2016.

Felles prosesser i kommunene:
Sonderinger og mulig avklaringer av retningsvalg (1.10 -31.12.2015)
Tiltak:
 Alle seks kommunene samarbeider om sluttføring av felles kunnskapsgrunnlag
 Kommunene samarbeider uformelt og formelt med sikte på å avklare retningsvalget i
løpet av november 2015.

 Det gjennomføres møter/seminarer på politisk nivå etter behov for å legge grunnlag for
avklaring av retningsvalg for eksempel mellom styringsgrupper, formannskap eller
kommunestyrer.

 Kommunene fremmer parallelle saker for kommunestyrene om videre retningsvalg med
sikte på beslutning i juni 2016.


Det fastsettes mandat for videre prosess

Diskusjons- og avklaringsfase av fremtidig kommunestruktur (01.01.16 –
31.03.16).
Tiltak:


Kommunene som har forpliktet seg til felles avsluttende prosess gjennom retningsvalget
avtaler felles prosess i forhold til innbyggerne og andre målgrupper for eksempel f.eks
næringsråd, idrettsråd, kulturråd og frivillig sektor.



Kommunene avtaler samarbeidsprosess mellom politisk nivå herunder
møter/seminarer/evt studieturer mv.



Administrasjonene gjennomfører evt avtalte tiltak ift kunnskapsinnhenting og
kommunikasjon.



Det gjennomføres uformell politisk oppsummering/sonderinger i hver av kommunene og
kommunene i samarbeid med sikte på å gi retningslinjer for utarbeidelse av felles
beslutningsgrunnlag



Innspill til administrasjonenes utarbeiding av felles saksgrunnlag til parallell politisk
behandling i hver av samarbeidskommunene.

Sluttprosess (1.4 – 30.06)
Tiltak:
 Felles beslutningsgrunnlag med evt. ulike alternative løsninger utarbeides – 15.05
 Diskusjon av beslutningsgrunnlaget


Behandling av beslutningsgrunnlaget i formannskap og kommunestyre innen 30.06.

Politiske beslutningspunkter:
Innen 31. desember: Retningsvalg av kommuner for en forpliktende samarbeidsprosess
Innen 30.juni: Beslutning av fremtidig kommunestruktur for de samarbeidende kommuner

