Kommunereform

Asker alene eller sammen med andre ?

Lene Conradi
ordfører

Målene
Regjeringen har startet arbeidet med kommunereformen, og ønsker å flytte
makt og ansvar til større og mer robuste kommuner for å møte morgendagens
utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne

Målene med kommunereformen er :
•
•
•
•

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrket lokaldemokrati

Kommunens - oppdrag
Stortinget har pålagt alle kommuner en utredningsplikt . De skal
formelt ta stilling til spørsmålet om kommunestruktur innen 30 juni
2016.

Politiske saker og vedtak
Politisk behandling:
21. oktober 2014, formannskapet - Kommunereform - robuste kommuner for fremtiden prosess og fremdrift
16. desember 2014, formannskapet - Kommunereform - samarbeid om utredning av
kunnskapsgrunnlag

28. april 2015, formannskapet - Orientering om status for Asker kommunes arbeid med
kommunereformen
8. Desember 2015, kommunestyret - Vedtak om retningsvalg, samtaler med nabokommuner,
medvirkning og økonomisk tilskudd
19. Januar 2016, formannskapet – Vedtak orientering om innbyggerinvolvering kommunereform

Alternativene
Asker kommune deltar i vurderingsfasen omkring ny kommunereform:

Asker, alene som i dag
• Asker, Røyken og Hurum
• Asker og Bærum
• Asker, Bærum, Røyken, Hurum
•

- Hurum har tilkjennegitt at de ønsker å utelate Bærum kommune

Kunnskapsgrunnlaget
•

19 juni 2015 « Innbyggerundersøkelsen» Trønderlag forskning og utvikling.

•

5 sept 2015 "Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur" Agenda
Kaupang.

•

Februar 2016 « temanotater»:
– Lokal identitet og demokrati
– Areal, transport og miljø
– Næringsliv og næringsutvikling
– Nye oppgaver og forholdet til stat og folkevalgt region
– Samfunnsmessige vurderinger
– Virksomhetsøkonomiske konsekvenser

•

3 mai 2016 (tentativ)Ny rapport om Asker, Røyken og Hurum - notat Asker Alene

•

3 mai 2016 (tentativ) Ny innbyggerundersøkelse om alternativene

Involvering
Målgrupper:
•
•
•
•

Innbyggere generelt
Ungdommen spesielt
Lokale organisasjoner, lag og
foreninger (13. april kl. 18-20)
Næringslivet (15. april kl. 09-12)

Egen rapport fra folkemøtene
o Egen rapport fra Asker konferansen og fra ungdomsskolene
o Questback utført av Asker næringsråd
o

Tidslinjen frem til 30 juni
Dato

Behandling

Formål

29 mars

Ekstraordinært Formannskapsmøte

Alternativ(er) og spørsmålene i
innbyggerundersøkelsen

31. Mars – 1. april

Seminar – Holmsbu
Del 1. Regionreform
Del 2. Felles program Asker, Røyken og Hurum

Kunnskap

3 mai (tentativt)

Offentliggjøring av resultater fra
innbyggerundersøkelsen

Kunnskap

3 mai (tentativt)

Offentliggjøring av resultater fra - rapport Asker,
Røyken og Hurum og notat Asker alene

Kunnskap

24 mai

Formannskapsmøte – legges ut på høring

Alternativ(er) og avtale

7 juni

Formannskapsmøte – behandling og innstilling

Alternativ(er) og avtale

14 juni

Kommunestyret – endelig behandling

Alternativ(er) og avtale

Det må avtales en tidsplan for politisk forhandlinger omkring en eventuell avtale
som grunnlag for et vedtak om kommunesammenslåing

