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Løten  kommune

Fylkesmannen i Hedmark i L, '  i '" c  Løten den, 27.06.2016
I Løpenr. 9458/16

v Arkivkode

Saksbeh: ARBJ

g j FH  » taz» «Ham
MELDING  OM  VEDTAK

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak fra møtet i

Kommunestyret den 22.06.2016

SAK nr.42/16:

KOMMUNEREFOKMEN  -  KOMMUNENS UTTALELSE TIL FYLKESMANNEN

Løten kommune har deltatt i et regionalt utredningsarbeid om kommunereformen sammen med

kommunene Hamar, Stange og Ringsaker. Det vises til vurderingene i saksframlegget for

kommentarer til utredningen.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og en rådgivende folkeavstemning. lnnbyggeme gir

her klart uttrykk for at de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. Det er stort samsvar

mellom innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. For detaljer henvises til

vedlegg og saksframlegg.

Løten kommune bør etter dette bestå som egen kommune.

Rett utskrift. (— . r
x , ')

Tollef lmsdalen

Rådmann   
. ] '  Anne-Randi Bjør

"x "f n/ Rådgiver i

Vedlagt: Samlet saksframstilling

Kopi tilzRådmannens ledergruppe

 



Samlet saksfremstilling
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59/16 Formannskapet 08.06.2016

42/16 Kommunestyret 22.06.2016
Løpenummer: 6687/16

Saksnummer: 16/651

Arkivkader:

Saksframlegg
LØTEN  KOMMUNE

Saksbehandler: Tollef lmsdalen

KOMMUNEREFORMEN  -  KOMMUNENS UTTALELSE  TIL  FYLKESMANNEN

Rådmannens forslag til vedtak

Løten kommune har deltatt i et regionalt utredningsarbeid om kommunereformen sammen

med kommunene Hamar, Stange og Ringsaker. Det vises til vurderingene i saksframlegget for

kommentarer til utredningen.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og en rådgivende folkeavstemning. Innbyggerne

gir her klart uttrykk for at de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. Det er stort

samsvar mellom innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. For detalj er

henvises til vedlegg og saksframlegg.

Løten kommune bør etter dette bestå som egen kommune.

Trykte vedlegg TF-rapport nr. 380/  2016  Utredningstj enester kommunereformen

Protokoll fra folkeavstemning i Løten  2016  (underskrevet)

Utrykte vedlegg Innst. 300 S  (2013  — 2014)

Meld. St.  14 (2014  — 2015) Kommunereformen  — nye oppgaver til større

kommuner

Ekspertutvalgets sluttrapport  — Kriterier for god kommunestruktur

Prop.  123  S  (2015 — 2016) Kommuneproposisjonen  2017

K—sak  40/14  Kommunereformen

 



K-sak 18/15 Kommunereformen  — Videre prosess
K—sak 48/15 Kommunereforrnen  — Samarbeid i Hamarregionen

F-sak 104/ 1 5Kommunereformen  — Representant til regionalt samarbeid

F-sak 21/16 Høringsuttalelse  — Forslag til nytt inntektssystem for

kommunene

K-sak 2/16 Kommunereformen  — Videre arbeid i  2016

F-sak 34/ 16 Rådgivende folkeavstemning

Fakta

Tidligere behandling og vedtak

Politikerne i Løten har behandlet den pågående kommunereformen ved flere anledninger:

K-sak 40/14

Her ble det gitt en orientering om kommunereformens innhold og forventet framdrift.

K-sak 18/15
Denne saken omhandlet videre prosess i arbeidet. Her besluttet kommunestyret at Løten kommune

skulle delta i en regional prosess og i et eget punkt at innbyggerne skulle høres gjennom en

folkeavstemning.

K-sak 48/15

I vedtaket i saken bekrefter kommunestyret Løten kommunes deltagelse i det regionale

utredningsarbeidet og slutter seg til mandat for og organisering av arbeidet.

F-sak 104/ 15

Formannskapet gjør valg av Løtens representant til styringsgruppen for det regionale

utredningsarbeidet. Marte Larsen Tønseth (SP) velges som representant i tillegg til ordfører.

K-sak 2/ 16

l denne saken legger kommunestyret rammene for det videre arbeidet i 2016 og etablerer en

politisk arbeidsgruppe:

Leder: Bente Elin Lilleøkseth (AP)

Medlemmer: Kjell Ingar Olsen (SP)

Marte Larsen Tønseth  (SP)

Arbeidsgruppen skal blant annet forberede den rådgivende folkeavstemningen.

F-sak 34/16

I denne saken bestemmes hvordan folkeavstemningen skal gjøres og hva som skal være

avstemningstema.

Den politiske behandlingen av kommunereformen innebærer deltagelse i et regionalt

utredningsarbeid og gjennomføring av en rådgivende folkeavstemning.

 



Regionalt utredningsarbeid

Det regionale utredningsarbeidet tar utgangspunkt i kommunens rolle som demokratisk arena,

samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsutøver. Disserollene vurderes ut fra et sett av
kriterier for god kommunestruktur. Utredningen omhandler tre alternativer: dagens
kommunestruktur(O—altemativet), en storkommunebestående av de fire kommuneneHamar,

Stange, Ringsaker og Løten og et alternativ med utvidet interkommunalt samarbeid.

Utredningsarbeidet har omfattet følgende tema:

o Økonomiske konsekvenser av kommunesammenslåing

o Interkommunalt samarbeid

o Samfunnsutvikling

o Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

o Lokaldemokrati

Når det gjelder metodikk og gjennomføring henvises til rapporten (trykt vedlegg til saken).

Som en del av utredningsarbeidet er det gjennomført en innbyggerundersøkelse. Her er

innbyggerne bedt om å vurdere to alternativer:

o fortsette som egen kommune

o en sammenslåing av Hamar, Ringsaker, Stange og Løten

Undersøkelsen omfattet også vurderinger av stedstilhørighet, tjenestetilbud, lokaldemokrati,

næringsutvikling, økonomisk handlingsrom i egen kommune i dag og hva som vil være

viktigst ved en eventuell kommunesammenslåing.

l forbindelse med utredningsarbeidet er det gjennomført folkemøter i de enkelte kommunene,

hvor det ble informert fra utredningsarbeidet. Sluttrapporten er presentert for kommunestyrene

i et felles møte og i et felles folkemøte for alle kommunene. Rapporten har vært tilgjengelig

for innbyggerne gjennom kommunens hjemmesider, i servicekontoret og på biblioteket.

Rådgivende folkeavstemning
l etterkant av det regionale utredningsarbeidet er det gjennomført en rådgivende

folkeavstemning i tråd med kommunestyrets vedtak. Her ble innbyggerne invitert til å ta

stilling til følgende spørsmål:

«Skal Løten kommune inngå i en eventuell kommunesammenslåing i Hamarregionen?»

Svaraltemativer var: «Ja», «Nei», «Blank».

Valgdeltagelsen var på 36,9 % og det var 6015 stemmeberettigede. Resultatet viste at  83,2  %

stemte «Nei» og at 15,8 % stemte «J a». Det henvises til egen orientering om

folkeavstemningen.

Nytt inntektssystem

Parallelt med at det har pågått et regionalt utredningsarbeid, har regjeringen lagt fram forslag

til nytt inntektssystem. Løten kommune avga høringssvar gjennom sin behandling i F-sak

 



21/16. Det framlagte forslaget er senere omarbeidet i Kommuneproposisjonen for  2017  (Prop.

123 S(2015  — 2016)).

Svar til  Fylkesmannen

I henhold til overordnet framdriftsplan for kommunereformen har kommunene frist til 1. juli
2016 med å gi sin tilrådning til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal så gi sin anbefaling til

regjeringen innen 1. oktober  2016.

Lovhjemmel

Kommuneloven

Rådmannens vurdering og konklusjon

I det følgende gis noen kommentarer til hoveddelene i det regionale utredningsarbeidet.

VURDERINGER KNYTTET TIL ØKONOMI

Økonomisk status

Hensyntatt e—skatt og konsesj onskraftinntekter har Hamar kommune korrigerte frie inntekter

på linje med landsgjennomsnittet. De øvrige kommunene ligger noe under

landsgjennornsnittet. Alle fire kommunene må sies å ha god økonomisk styring, noe som

kommer til uttrykk både i form av størrelsen på gjeldsbelastningen og på tilgjengelige midler

(disposisjonsfond). Hvordan dette vil utvikle seg i tiden framover er uvisst og avhengig av

innretningen på overføringene til kommunene og kommunenes egne prioriteringer.

Nytt inntektssystern og inndelingsrilskuddets virkning

Regjeringens høringsnotat om nytt inntektssystem ville, riktig nok med stor usikkerhet, bety at

Løten kommune ville tape ca 7,7 mill kroner som følge av gradert basistilskudd. I dagens

inntektssystem mottar alle kommuner et like stort basistilskudd uavhengig av

kommunestørrelse (ca  13,2  mill kroner i  2016).  Tilsvarende beregninger basert på

kommuneproposisjonen for  2017  indikerer et tap på ca 3,5 mill kroner for Løten kommune.

Hamar og Ringsaker vår en liten merinntekt mens Stange får et lite tap. Samlet for regionen

betyr dette ingenting, mens det altså for Løten alene gir et visst inntektstap.

For at kommuner som slår seg sammen ikke skal tape på det (få bare ett basistilskudd),

beholder den sammenslåtte kommunen tilskudd (inndelingstilskudd) tilsvarende

basistilskuddet for de opprinnelige kommunene i  2016.  I perioden hvor en sammenslått
kommune beholder basistilskudd som for  2016  for alle kommuner (inndelingstilskudd), får

den nye kommunen eget basistilskudd etter ny modell (ca 8 mill kroner) pluss

inndelingstilskuddet (ca 40 mill kroner), til sammen ca 48 mill kroner. Til sammenligning vil

de fire kommunene hver for seg til sammen motta ca 33 mill kroner i basistilskudd. Som følge

av omleggingen av inntektssystemet vil derfor den nye kommunen få en gevinst på ca  15  mill

kroner pr år. Dette skyldes altså at inndelingstilskuddet er basert på et høyere basistilskudd enn



det kommunene får etter omleggingen av inntektssystemet. Ved kommunesammenslåinger

beholdes inndelingstilskuddet i 15 år for deretter å trappes ned over 5 år.

Etter at inndelingstilskuddet er falt bort må en sammenslått kommune ha gjort

innsparinger/effektivisering tilsvarende tre basistilskudd etter ny modell (ca 33-8  =  25 mill

kroner).

I det regionale utredningsarbeidet er det forsøkt å beregne effekten på rammeoverføringene til

en sammenslått kommune. Disse beregningene er basert på regjeringens høringsnotat om nytt

inntektssystem. Forslaget til nytt inntektssystem i kommuneproposisjonen avviker til dels

betydelig fra dette og det er derfor tall basert på kommuneproposisj onen som er benyttet her.

Det nye inntektssystemet omfatter også en oppdatering av kostnadsnøklene (som styrer

fordelingen av rammetilskuddet til kommunene). Overføringene til regionen påvirkes i liten

grad av kommunestruktur fordi overføringer til tjenesteyting skal være uavhengig av

kommunestruktur. Med unntak av Ringsaker som får marginalt mindre i overføringer, betyr

dette økte inntekter for de øvrige kommunene. For Løten utgjør dette ca 1,7 mill kr. Denne

økningen i inntektene må ses i sammenheng med at kommunen har tilsvarende

driftsutfordringer da det er dette som er bakgrunnen forjusteringen av kostnadsnøklene.

Løten alene må altså gjøre innstramminger/effektivisering tilsvarende ca 3,5 mill kroner

(effekten av gradert basistilskudd) som følge av endringene i inntektssystemet.

En sammenslått kommune vil ha en gevinst på ca 15 mill kroner pr år de første 15 årene for

deretter å ende opp med et innsparingsbehov på ca 25 mill kroner etter  20  år.

Engangskostnader og refbrmstøtte

Regjeringen erkjenner at det er en rekke engangskostnader knyttet til

kommunesammenslåinger. I reformen er det derfor lagt opp til at det gis støtte til

engangskostnader og reforrnstøtte. Ut fra de retningslinjene som er gitt for reformen, vil en ny

kommune (bestående av de fire opprinnelige kommunene) motta 80 mill kroner. Dette er et

engangsbeløp som den nye kommunen mottar ved etableringen.

Efléktiviseringsgevinster

Mulige effektiviseringsgevinster er i hovedsak knyttet til administrasjon. Det er lite å hente på

effektivisering av tj enesteproduksjonen uten at dette har sentraliserings- eller

harmoniseringseffekter (samme nivå på tjenestene) som vil vaere kontroversielle.

Graden av innsparing på administrasjon vil ha sammenheng med graden av sentralisering. I

utredningsarbeidet er det antydet et innsparingspotensiale på ca 30 mill kroner pr år om den

nye kommunen har samme effektivitet i administrasjon som Ringsaker (den mest effektive)

har i dag. Sammenlignet med tilsvarende storkommuner (Kristiansand/Fredrikstad) synes dette

noe optimistisk, men burde likevel være et realistisk mål.

Oppsummering

Så lenge en ny kommune mottar inndelingstilskudd vil den nye kommunen ha en økonomisk

fordel sammenlignet med kommunene enkeltvis.

 



Støtte til engangskostnader og reformstøtte bør være større enn omstillingskostnadene og det
vil være mulig å ta  ut  innsparinger på administrasjon gradvis over en l5  — 20  års periode i
tillegg til den gevinsten som følger av inndelingstilskuddet. I denne perioden vil således en
sammenslått kommune ha en viss økonomisk fordel sammenlignet med fire enkeltstående
kommuner.

Denne <<romsligheten>> bør imidlertid benyttes med forsiktighet fordi innsparingen må dekke
bortfallet av inndelingstilskuddet etter  15  — 20 år. Den nye kommunen vil i denne perioden
gradvis miste ca 40 mill kroner hvorav ca 25 mill kroner må dekkes gjennom innsparinger.

Det er i dag ikke en tynget økonomi som taler for en endret kommunestruktur. Utviklingen av

statlige overføringer på lang sikt, utover det som her er kommentert, er vanskelig å si noe om.
lnntektssystemet til kommunene er i stadig utvikling og vil være avhengig av politiske
føringer.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Som det framgår av det regionale utredningsarbeidet er det en rekke interkommunale
samarbeid i regionen. Det pekes også på at det er Løten som har størst nytte av dette og
eventuelle nye samarbeid. Løten er den klart minste kommunen og det pekes på at fagmiljøene

på enkelte områder kan være sårbare. Dette er en vurdering rådmannen deler. Ved avvik fra
normal driftssituasj on er organisasjonen sårbar på flere områder. Den løpende

tjenesteproduksjon skjermes imidlertid i all hovedsak fra dette.

Som et alternativ til kommunesammenslåing diskuteres mulige former for samarbeid knyttet til
samfunnsutviklingsarbeidet. Her pekes det på mange gode intensjoner, men at regionen har en
lang vei å gå før regionens muligheter utnyttes på beste måte. Rapporten gir ingen anbefalinger
for hvordan dette kan løses utover å omtale mulige løsninger.

Rådmannen er, i likhet med det som framkommer i rapporten, av den oppfatning at regionen
har et uforløst potensial som synes vanskelig å ta ut innenfor dagens samarbeidsformer.

SAMFU \l N] SUTVIKLING

Rapporten gir en god gjennomgang av status i de enkelte kommuner og forutsetningene for å
drive samfunnsutvikling. Spesielt nevnes de store infrastrukturprosjektene i regionen og at
dette bør være et grunnlag for en befolkningsvekst på størrelse med veksten i Oslo/Akershus
fram mot 2040.

I drøftingene pekes det, på samme måte som for interkommunalt samarbeid, på behovet for
helhetlig og langsiktig utvikling i regionen. Tilstrekkelig plankompetanse og —kapasitet vil

være viktig. Evnen til å arbeide strategisk og systematisk med samfunnsutvikling anses å være
bedre i en sammenslått kommune dersom organisasjonen innrettes mot dette.

Dersom dette ikke gjøres gjennom en sammenslått kommune, fremheves det at dette er så
viktig for regionen at det uansett må etableres løsninger som ivaretar regionens behov og at

også fylkeskommunen må ha en rolle i dette.



lgj en deler rådmannen i hovedsak disse betraktningene, jfr. kommentaren til interkommunalt

samarbeid.

TJ ENESTEYTING

Utredningen gir en omfattende oversikt over tjenesteproduksjonen i de fire kommunene og

underbygger dette med en rekke nøkkeltall for kommunene.

Kort oppsummert kan det sies at kommunene har et godt nivå på tjenestene. Ressursbruken er

likevel noe forskjellig fra kommune til kommune på de ulike tjenesteområdene. Inntrykket av

gjennomgående gode tjenester bekreftes både gjennom spørreundersøkelsen blant politikere og

ansatte og gjennom innbyggerundersøkelsen. For Løten sin del kommer det fram noe

usikkerhet med tanke på hvor godt man er rustet for fremtidige utfordringer, spesielt innenfor

velferdsområdet, og at det innen tj enesteproduksjon er små fagmiljøer på flere områder. Den

demografiske utviklingen viser også at Løten står foran betydelige utfordringer innen pleie og

omsorg på lang sikt.

Rapporten antyder et visst effektiviseringspotensiale også innen tj enesteproduksjon, men at

den største gevinsten ved en sammenslåing vil være kompetente fagmiljøer og kapasitet,

spesielt for Løten sin del. Samtidig pekes det på at mange tjenester må utføres lokalt (nær

innbyggeren) og at dette begrenser handlingsrommet for effektivisering.

Rådmannen deler oppfatningen om at en større enhet vil ha mindre sårbare fagmiljøer enn det

Løten kan ha alene. Som egen kommune bør derfor Løten være åpen for interkommunale

samarbeid på de områder hvor dette er mest aktuelt. lnntrykkene fra spørreundersøkelsen og

innbyggerundersøkelsen bekrefter at kommunen har god kvalitet på dagens tjenester.

Utfordringen vil være å videreføre og helst forbedre dette under framtidige rammebetingelser.

LOKALDEMOKRATI

Resultatet av de undersøkelser som er gjort, viser at den generelle oppfatningen er at

lokaldemokratiet fungerer godt. Innbyggerne har også stor tilhørighet til stedet der de bor.

Ved en sammenslåing av kommunene vil det bli langt flere innbyggere bak hver

kommunestyrerepresentant. Det erkjennes også at dette skaper en større avstand fra den

enkelte innbygger til det politiske nivået. Flere forskjellige nærdemokratiordninger diskuteres

for å opprettholde det lokale engasjementet.

Ved et utvidet interkommunalt samarbeid diskuteres kontroll med interkommunale selskaper

og hvordan dette kan følges opp.

Rådmannens vurdering er at de nærdemokratiordninger som diskuteres for å kompensere for

større avstand mellom innbyggere og politikere ved en sammenslåing, alle har sine svakheter

og uklarheter. Dette berører spørsmål som beslutningsmyndighet, rekruttering, formell status

og samhandlingsarenaer. Kriterier for geografisk avgrensning vil også være et tema som ikke

vil være uavhengig av befolkningstetthet.



For øvrig deler rådmannen betraktningen om at valgdeltagelsen i kommunene er lav, også i

Løten.

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen kommenteres

kort i det følgende.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN

Hovedkonklusjonen fra innbyggerundersøkelsen er at innbyggeme i Løten ønsker å bestå som

egen kommune. Sammenslåingsalternativet skårer 2,2 på en skala fra en til seks, mens det å

fortsette om egen kommune skårer 4,4. Dette er et klart uttrykk for innbyggernes oppfatning.

lnnbyggeme i Løten bekrefter også sterk tilhørighet til stedet der de bor og at de i stor grad er

fornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. Ved en eventuell kommunesammenslåing er det

tilgjengelighet til kommunale tjenester og et godt lokaldemokrati som vurderes som viktigst.

Disse konklusjonene kommer fra et representativt utvalg og gir, innenfor kj ente feilmarginer,

uttrykk for hva som er innbyggernes oppfatning.

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING

Etter kommunestyrets bestemmelse i K-sak 18/15 ble det i perioden l8.—20. mai avholdt en

rådgivende folkeavstemning om kommunereformen. Innbyggerne ble invitert til å ta stilling til

følgende spørsmål:

«Skal Løten kommune inngå i en eventuell kommunesammenslåing i Hamarregionen?»

Svaralternativer var: <<Ja>>, «Nei», «Blank».

Som omtalt i faktadelen var valgdeltagelsen 36,9 % og det var 6015 stemmeberettigede.

Resultatet viste at 83,2 % stemte «Nei» og at 15,8 % stemte «Ja».

Resultatet samsvarer i stor grad med det som kan leses ut av innbyggerundersøkelsen. Generelt

kan det sies at utvalget, de som avgir stemme, ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg

av innbyggerne. l dette tilfelle er i tillegg valgdeltagelsen lav og det er grunn til å tro at det er

de innbyggeme med sterkest overbevisning i saken som avgir stemme. Med et så tydelig

resultat vil dette likevel være av underordnet betydning. Stort samsvar med

innbyggerundersøkelsen underbygger dette.

KONKLUSJON

Kommunereformen tar utgangspunkt i at vi har mange små kommuner i landet og som i noen

regioner "stykker opp” naturlig samhørende bo- og arbeidsmarkeder. For Hamarregionen

passer ikke dette bildet like godt fordi regionen har kommuner som hver for seg er store nok.

Løten er den eneste kommunen som er noe i underkant av framtidig anbefalt størrelse. Store



deler av regionen utgjør imidlertid et samhørende bo- og arbeidsmarked og vil ha nytte av en

koordinert utvikling av regionen som sådan.

Den regionale utredningen bekrefter også at det er behov for en større grad av samordning for

å fremme regionens utviklingskraft. Dette gjøres best gjennom en kommunesammenslåing.

Utvidet samarbeid mellom de bestående kommuner er et alternativ, men krever betydelig

samarbeidsvilje og evne. Utover samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv gir ikke

utredningen grunnlag for entydig anbefaling av framtidig kommunestruktur.

Alle kommunene, med unntak av Løten, er kommuner som må regnes som store i

kommunereformsammenheng. Løten er heller ikke en liten kommune selv om den er noe

under anbefalt størrelse. For Løten betyr dette større sårbarhet i enkelte fagmiljøer.

Nytt forslag til inntektssystem svekker i noen grad Løten kommunes forutsetninger for å bestå

som egen kommune. Dette må kommunen tilpasse seg gjennom lavere driftsutgifter og

investeringer eller økte inntekter.

lnnbyggeme i Løten er i hovedsak fornøyd med kommunens tjenester og er opptatt av et

velfungerende lokaldemokrati. Dette har innbyggerne tydelig gitt uttrykk for både gjennom

innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. Innbyggernes mening må etter

rådmannens oppfatning tillegges betydelig vekt.

Rådmannen vil ut fra de vurderinger som er gjort, anbefale at Løten kommune fatter slik

vedtak vedrørende kommunereformen som sitt svar til Fylkesmannen:

Løten kommune har deltatt i et regionalt utredningsarbeid om kommunereformen sammen

med kommunene Hamar, Stange og Ringsaker. Det vises til vurderingene i saksframlegget for

kommentarer til utredningen.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og en rådgivende folkeavstemning. lnnbyggeme

gir her klart uttrykk for at de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. Det er stort

samsvar mellom innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. For detaljer

henvises til vedlegg og saksframlegg.

Løten kommune bør etter dette bestå som egen kommune.

Utskrift f"! Fylkesmannen i Hedmark

Rådmannens ledergruppe

 



Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Løten  kommune har deltatt i et  regionalt  utredningsarbeid om kommunereformen sammen
med kommunene  Hamar, Stange og Ringsaker.  Det  vises til vurderingene i saksframlegget for
kommentarer  til  utredningen.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og en rådgivende folkeavstemning. lnnbyggeme
gir her klart uttrykk for  at  de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. Det er stort
samsvar mellom innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. For detaljer
henvises  til  vedlegg og saksframlegg.

Løten kommune bør etter dette bestå som egen kommune.

Formannskapets behandling:

Repr Anders Bronken (H) fremmet følgende forslag:

Det innstilles til Fylkesmannen at Løten blir en del  av  en storkommune sammen med Stange,
Hamar og Ringsaker.

1) Dette i hovedsak for  å  sikre gode Økonomiske rammer for  å  møte fremtidige
utfordringer på spesielt helse og omsorgsområdet, samt  å  sikre struktur og
kvalitetsforbedringer resultatmessig i grunnskolen.

2) Vi  ønsker Løtens deltagelse i en mer robust og enhetlig utvikling av Hamarregionen,
med særlig vekt  på  infrastruktur, bosetting og næringsutvikling.

Votering:

Det ble votert alternativt over Rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra repr Anders
Bronken  (H).

Rådmannens forslag ble vedtatt med  8  mot l stemmer.
Følgende  8  stemte for rådmannens forslag til  vedtak: Bente  Elin  Lilleøkseth  (AP), Turi Ann
Melvold  (AP), Jon Lurås  (MDG), Jørn Arild Flatha  (AP), John Magne Pedersen Tangen  (AP),
Marte Larsen Tønseth  (SP), Else Bjørke  (SP), Mette Stikholmen  (SP).

Kommunestyrets vedtak:

Løten kommune har deltatt  i  et regionalt utredningsarbeid om kommunereformen sammen
med kommunene Hamar, Stange og Ringsaker. Det vises til vurderingene  i  saksframlegget for
kommentarer  til  utredningen.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og en rådgivende folkeavstemning. Innbyggerne
gir her klart uttrykk for at de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. Det er stort
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samsvar mellom innbyggerundersøkelsen og den rådgivende folkeavstemningen. For detalj er

henvises til vedlegg og saksframlegg.

Løten kommune bør etter dette bestå som egen kommune.

Kommunestyrets behandling:

Repr Anders Bronken (H) fremmet følgende forslag:

Det foreslås at det innstilles til Fylkesmannen at Løten blir en del av en storkommune sammen

med Stange, Hamar og Ringsaker.

l) Dette i hovedsak jor å sikre gode Økonomiske rammer for å møtefremtidige

utfordringer spesielt  på  lielse- og omsorgsområdet, samt å sikre struktur og

resultatmessig forbedringer i grunnskolen.

2) Vi ønsker Løtens deltakelse i en mer robust og enhetlig utvikling av Hamarregionen

med særlig vekt  på  infrastruktur, bosetting og næringsutvikling.

Votering:

Det ble votert alternativt over Formannskapets innstilling til kommunestyret og forslaget fra

repr Anders Bronken (H).

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot  4  stemmer.

Følgende stemte for Formannskapets innstilling: Bente Elin Lilleøkseth (AP), Live Harstad

(AP), John Magne Pedersen Tangen (AP), Karoline Nilssen (AP), Turi Ann Melvold (AP),

Åse Fjærgård (AP), Andrés Lopéz Aliciasson (AP), Martin Kjelsrud (AP), Kristian Dragsten

(AP), Laila Jenssveen (AP), Idun Torp Adolfsen (AP), Jon Lurås (MDG), Marte Larsen

Tønseth (SP), Kjell Ingar Olsen (SP), Else Bjørke (SP), Oddbjørn Kleppen (SP), Tone Karlsen

(SP), Bjørg Lillian Rygg (SP), Stian Nybakken Olsen (SP), Mette Stikholmen (SP), Gunnar

Søberg (SV).


