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Invitasjon til avklaringsmøte om kommunestruktur  
 
Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Forsand, Hjelmeland og Strand startet med 
en prosess i 2014 som endte i et forslag til en intensjonsavtale. Rådmennene i Forsand, 
Hjelmeland og Strand la frem likelydende innstilling om kommunereformen til 
kommunestyrene 17.06.2015.  Strand Kommune gjorde vedtak om å fortsette arbeidet. 
Hjelmeland Kommune holdt på valgdagen rådgivende folkeavstemning som viste flertall mot 
kommunesammenslåing. 
 
Etter dette er det konstituert nye kommunestyrer. Inntektssystemet er under endring og det 
pågår flere reform-prosesser mellom kommuner i Rogaland. 
 
For å sikre et godt grunnlag for tilbakemelding til Fylkesmannen ønsker Strand kommune, 
avklare med Hjelmeland Kommune om det er hensiktsmessig å ta opp igjen «nabopraten».   
 
Alle kommunene skal innen 01.07.2016 gi melding til Fylkesmannen om arbeidet med 
kommunereformen. Fylkesmannen skal høsten 2016 gi si tilråding om framtidig 
kommunestruktur i fylket til Departementet. 
 
På denne bakgrunn inviterer vi Hjelmeland kommune til et avklaringsmøte om det er 
hensiktsmessig å ta opp igjen en dialog om å arbeide for en kommunesammenslåing mellom 
Strand og Hjelmeland.  
 
 
 
  
Vi ser fram til å høre fra dere. 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Irene Heng Lauvsnes 
ordfører 
      
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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Kopi til:    
Astrid Norland    
Jon Ola Syrstad    
Geir Bolme    
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