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Referat fra møte i styringsgruppa 04.02.2015  
 
 
Til stede:  
  
Alf Henning Heggheim  
Ole Tom Guse  
Margareth Gjøse Larsen  
Søren Jensen  
Trine Danielsen  
Håkon Helgøy  
Bjørn Laugaland  
Dag Flacké  
Arild Melberg 
Kåre Oaland 
 

Jon Ola Syrstad 

Prosessrådgiver Anfinn Rosnes, Fylkesmannen var med på første del av møtet 

1. Orientering fra Fylkesmannen v/Anfinn Rosnes 

 

Rosnes orienterte om målene for reformen og Fylkesmannens rolle. 

 

2. Innbyggerinvolvering. Notat fra rådmennene. 

a. Det søkes om tilskudd fra Fylkesmannen, skjønnsmidler, til arbeidet med 

innbyggerinvolvering pr 01.03.15. 

b. Referansegruppe. 

Styringsgruppa slutter seg til opplegget for innbyggerpanel/referansegruppe 

Rådmennene får fullmakt til å finne folk til innbyggerpanel/referansegruppe, 

evt i samråd med ordfører og evt delegasjonen for øvrig.  

Disse bør forespørres og sammensetning av gruppa klarlegges så snart som 

mulig. 

Mandat for gruppene er å se på muligheter og utfordringer ved 

kommunesammenslåing. I dette ligger det også å drøfte: Hvilke løsninger ser 

en for seg? Hva skal til for å skape den nye framtidskommunen? Hva bør 

navnet være? 
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Rådmennene engasjerer fasilitator og lokal administrasjonsressurs. 

c. Folkemøter 

Det utarbeides en felles intro-pakke til folkemøtene. Det engasjeres fasilitator 

og kommunikasjonskompetanse til støtte i informasjons- og 

involveringsarbeidet 

d. Innbyggerundersøkelser 

Innbyggerundersøkelser gjennomføres i de tre kommunene i april 2015. Vi 

avventer opplegg fra sentrale myndigheter før vi tar stilling til detaljer i 

opplegget. 

 

3. Konkretisering av lokalisering av tjenester. 

a. Styringsgruppa slutter seg i hovedsak til det framlagte utkastet. For 

hjemmebaserte tjenester må betegnelsen være Base for hjemmebaserte 

tjenester. Noen kommunesenterfunksjoner vil eventuelt i en periode kunne 

være lokalisert andre steder enn i kommunesenteret. Spørsmål om 

arealdisponering og spredt bebyggelse vil bli håndtert i 

kommuneplanprosesser.  

Enighet om at feltet om byggeområder tas ut av matrisen og at spørsmål 

knyttet til premisser for lokal utvikling tas inn i avtaleverket for 

kommunesammenslåingen. 

 

4. Framdriftsplan 

a. Styringsgruppa slutter seg til den framlagte milepælsplan, men møte i juli går 

ut. 

b. Møtet 04.03.15 legges opp med en seminardel før lunsj og ordinært møte i 

styringsgruppa etter lunsj.  Arild Sørum Stana fra KS-konsulent er engasjert. 

Det vurderes om en representant fra tjenestemannsorganisasjonene skal bes 

om innledning. Rådmennene setter opp program med sentrale tema og 

utfordringer, og inviterer personalsjefer og hovedtillitsvalgte i de tre 

kommunene. 

 

5. Andre utredningstema 

a. Premisser for å være kommune alene, herunder nytt inntektssystem i 2017 

b. Lokaldemokrati, herunder politiske organ og struktur, nye oppgaver 

 

 

 
 
 
 
 
Jon Ola Syrstad 
Rådmann 
 
51743011 
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