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Kommunereform 2016  -  Behandling av alternativer for en
fremtidig kommunestruktur

Sør-Odal kommunestyre behandlet i møte 21.6.2016 sak vedr kommunereform  2016 —
behandling av alternativer for en fremtidig kommunestruktur, og gjorde følgende vedtak:

1. Sør-Odal kommune slutter seg til «Felles plattform for utvikling av mulig ny
Odalskommune>>.

2. Sør-Odal kommune gjennomfører rådgivende folkeavstemming 12. september
2016  for avklaring av følgende alternativer:

a. Bestå som egen kommune
b. Etablering av ny kommune sammen med Nord-Odal kommune

3. Sør-Odal kommune gjennomfører endelig behandling av saken i
kommunestyremøte 20. september  2016.

4. Det sendes ut informasjon om begge alternativer og om gjennomføring av

folkeavstemminger til alle husstander.

Særutskrift av kommunestyrets vedtak følger vedlagt.

Med hilsen

"2;/at/z e
Knut Hvithammer

Ordfører

CDG HI



w  Sør-Odal kommune - Politisk sak

Kommunereform 2016 - Behandling av alternativer for en fremtidig
kommunestruktur

Vedtatt av Møtedato Saksnr
Kommunestyret 21.06.2016 . 026/16
Funksjonshemmedes råd 17.06.2016 f 021/16
Eldres råd 17.06.2016 V O09/16
Sør-Odal barne- og ungdomsråd

Saksanv.: Rune Hallingstad Arkiv: FE - 002 Arkivsaknr
Saksbeh.: Ingunn Brøndbo Moss 14/1482  -  18

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Sør-Odal kommune slutter seg til «Felles plattform for utvikling av mulig ny
Odalskommune>>.

2.  Sør-Odal kommune gjennomfører rådgivende folkeavstemming 12.
september  2016  for avklaring av følgende alternativer:

a. Bestå som egen kommune
b. Etablering av ny kommune sammen med Nord-Odal

kommune
3. Sør-Odal kommune gjennomfører endelig behandling av saken i

kommunestyremøte 20. september  2016.

17.06.2016  Eldres råd

Behandfing:
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. Enst.

ELD- 009[16 VEDTAK:

1. Sør-Odal kommune slutter seg til «Felles plattform for utvikling av mulig ny

Odalskommune>>.

2. Sør-Odal kommune gjennomfører rådgivende folkeavstemming 12.
september  2016  for avklaring av følgende alternativer:

a. Bestå som egen kommune
b. Etablering av ny kommune sammen med Nord-Odal

kommune

3.  Sør-Odal kommune gjennomfører endelig behandling av saken i



kommunestyremøte 20. september 2016.

17.06.2016  Funksjonshemmedes  råd

Behandfing:
Funksjonshemmedes råd støtter rådmannens forslag til vedtak.

Rådet har følgende kommentarer/spørsmål til saksdokumentene:

Bakgrunn for saken Pkt. 2 alternativ  2, Samfunnsutvikling: Det stilles
spørmsåltegn ved at det står "ingen" under ulemper.

BDO-rapport pkt. 4.2.3 Pleie og omsorg, tabell 4; Sør-Odal er oppført med 0 %
andel hjemmehjelpsmottakere med omfattende bistandsbehov, medfører det
riktighet?

Pkt. 4.4.1 under utdanningsnivå: Finner ikke samsvar i tekst side 18 og fig. 9
side 19

FUNK- 021/16  VEDTAK:

Funksjonshemmedes råd støtter rådmannens forslag til vedtak.

Rådet har følgende kommentarer/spørsmål til saksdokumentene:

Bakgrunn for saken Pkt. 2 alternativ  2, Samfunnsutvikling: Det stilles
spørmsåltegn ved at det står "ingen" under ulemper.

BDO-rapport pkt. 4.2.3 Pleie og omsorg, tabell 4; Sør-Odal er oppført med
0  %  andel hjemmehjelpsmottakere med omfattende bistandsbehov,

medfører det riktighet?

Pkt. 4.4.1 under utdanningsnivå: Finner ikke samsvar i tekst side 18 og
fig. 9 side 19

21.06.2016 Kommunestyret

Behandfing:
Tilleggsforslag fra Knut Hvithammer:



Pkt.  4  Det sendes ut informasjon om begge alternativer og om gjennomføring av
folkeavstemminger til alle husstander.

Votering:
Rådmannens forslag med ordførerens tilleggsforsla vedtas, enst.

KS- 026/16 VEDTAK:

1. Sør-Odal kommune slutter seg til «Felles plattform for utvikling
av mulig ny Odalskommune>>.

2. Sør-Odal kommune gjennomfører rådgivende folkeavstemming
12. september 2016 for avklaring av følgende alternativer:

a. Bestå som egen kommune
b. Etablering av ny kommune sammen med Nord-

Odal kommune
3. Sør-Odal kommune gjennomfører endelig behandling av saken i

kommunestyremøte 20. september 2016.

4. Det sendes ut informasjon om begge alternativer og om
gjennomføring av folkeavstemminger til alle husstander.

 

=  «Felles plattform for Litvikling av mulig ny Odalskornintine>> for kommunene Sør-
Odal og Nord-Odal, daitert 662016.

- Sairrirnendriagsrapport  —  Prosess og drøfting av ulike alternativer
— Rapport: Utredning av kommunes'tru!<tur i Glårncialsregiorien, datert Lt8.9.?016

(BDO).
— tnnbyggerundersøkelse, datert 12.12.2015 (Serltio Research)
— Referater fra nabosamialer mellom:

1. Sør» Odal og Nes kommuner

Sør-Odal og Nord-Odal kommuner
Sør-Odal og Kongsvinger kommuner

4. Sør-Odal, lXlord-Odal, l<ongsvirig«ei' og Lidskog kornrriurier
lligfrtnnlil; ifour  *  AUKÅG;.E”LE 

lift; Elin mm Lili i 14‘(L1fl:"x‘i'J'lr‘:3(I'_3/ rniiii iii

Regjeringen initierte i 2014 en kom wuneform. Kommunene har fått i oppdrag å innen

30.616 featte et vedtak som skisserer minst to inulige frerniiidige alterriativer til

kommunestruktur:

1. ljestå som egen korrirritine.
,.. o ,.

2. Lia seg sammen med en eller flere rlabokonwnzurler.

fylkesmennene skal samle kommtirlenes innspill og oversende sin samlede
innstilling til departementet innen 1.1046. Regjeringen planlegger å fremme

en samlet proposisjon til Stortinget om ny komnwuneslzrukttlr våren 2017.

Fventuelle sammenslåinger av komnwner vil iverksettes senest 1.1l..2020.



!Vn§1lsetnin‘;q rned reforrnerr

Regjeringeris hensikt rned reformen er å "flytte arisvar til større og mer robuste
konwmuner. Hovet? "zålet erå etablere et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre
verdiskairæirig; og trivsel. Kominuiweiwe skal bygges opp slik de har kraft til å møte
trtfordringene som venter dem knyttet til cåernografii velferd og kompetanse og evne til å

rtvikle gode og arttitra <tive lokalsamfunn.

Målene med den nye reformen er:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne (tjenesteproduksjon)

2. Heltietlig og samordnet. samfunnsutvikling (sarrrfunnsutvikling)

3. låaerekrarftige og Økonomisk robuste imrnrriurrei” (økonomi)

4. ::"3'i;yrE<e lokaldemokratiet og gi større kornmunerr flere oppgaver

(rnyrrclighetsutøvelse og lokaldemokrati)

       ”r=.-,i;' llrforn;rntrrliraraäft»rniril t Srzfräriirdaill ll7L”'lii'i-l'i.fiUttar;

Kommunestyret i Eäør-Odal vedtok 24.11.15,. sak 63/15, arbeidsprosessen frern moi:

30,6316. Det er nedsatt en styringsgruppe til å lede reformarbeidet i kommunen.

Stryringsgrriraperis oppgave har vaert å sikre at prosessen gjennomføres  i  tråd med

sentrale føringer og i parallellitet med sarnarbeiciene kommuner. Styringsgruppen har
hatt ansvaret for å ta beslutninger av prosessuell karakter og bringe eventuelle

uklarheter frem til politisk behandling.

f? m «;;  *  =

Rapport:. Utredning av kommunestruktur  i  Glåmdalsregionen

BDO har på oppdrag fra Glåmdal regionråd utarbeidet rapporten «Utredning av
kommunestrukturen i Glåmdalsregionen». Det er gjort vurderinger av fire scenarier

knyttet til tjenesteproduksjon, inyndighetsutøvelse, samfunnsutvikling, lokaldemokrati og
Økonomi for 7" ulike kornmunealternativer.

BDO har konkludert med at dagens kommuner i Glåmdalsregionen saerlig har følgende

hovedutfcvrdririger:

Svak sysselsettingsvekst.
ifävak kornmunaløkoriornisk soliditet.
, . _  L  , ,. o  ,  .. , . .  _  .  .

savtangel raå felles strategier ror a Litvllde sarnfunnen; og naaririgslivet l regionen.

Sett: i lys av inålsetriingene med reformen og analyser av lcomrnunenes rolle som

tjenesteyter, rnyiwdighetstitøver, samfunnsutvikler og lokaldemokraitisk arena anbefa er

BDO at alle komrntarrerwe i regionen slår seg sanwnweri til en kommune, alterriativt til to
eller tre større kommuner.

Det vises for øvrig til rapporten.

Innbvdderundersøkelsen
. . . O . .  0 . .

Sentio gjennomførte pa vegne av Glåmdal regiorracl en inribvooertvndersøkelse lI.J.J



nox/ember .'/‘Q15.  ?  I/‘U0 innbyggere i Glåmdalsregionen deltok E iindersøkelsen, hvorav

300 av rc-tsporicieiwterie var bosatit i Sør Odal KOITIi"(iLH”i€.

tindersøkeiseri vise’ at en overvekt; av de spurte i Sør-Odal er positive til en
O' *x " ' 'm_ .L  , _,-_ I' J

sarnnrierislaingj med eller flere I’iE~_bOk()IT1!":’H,EI’}€!’. I-‘()Sl'L'l‘./It.€l.(-EH øker yberiigere ciersorn
O ._ , ,  . , , . , , O , O

kornmuirierie ina redusere sitt tjenestetilbud veo a sta alene.

lXlord-Odzd komnwne er det foreigrtil<iwe alternativet ved en eventuell sarnnwenslåiiwg, men
en andel av de spurte vurderer Kongsvinger og Nes som mulige alternativer.

Ved en everrtueii SåiTllTiénSlålRg bø” avstand til offentlig tjenestetilbud (sorn skole,

barriehagje, lege, MAX/— koritor), fordeling av offenitlige arbeidsplasser og fierisynet til
titvikling av alle deler av kommunen vektlegges mest.

läapportten finries vedlagt i sin helhet.

Nabosarritaler
Det er som en del av prosessarbeidet med komnwtiinierefornwen gjennonwføirt nabosamtaler
med følgende komnwuner:

Nes kommu/7e

Nes !<ornmune har vedtatt at de skal bestå som egen kommune og var derfor ikke
.  _,_ .  O O  . _ . ,n_.  ' _.

interessert I a ga videre "ned formelle titredriingei” og drøftinger med Sør-Odal kommune.

/\/0ra'--Oa'zs/ kornmune

t riabosairrtalen med Nord-Odal ble hensynet til denwol-oati, tjenesteyting, tettstecls- og
g "endeutvikling, korrimtineøkonomi og inribyggerdialog/folkeavsternriing drøftet.

Nabosarntaien ble fulgt opp av et felles rnøte mellom titvidede formannskap i begge
kommuner den 15. april.

i<ongsvingei' kori7mune
(ongsvingeif og Sør Odal drøftet temaene demokrati,. frivillighet, kommuneøkonorni,
frenwticiig tjenesteyting, samferdsel og infrastruktur, utvikling av næringslivet og behovet
for å sizyrke kompetansen i fagmiljøene forå kunne møte "fremtidens titforciringer.

Kongsvingier, Alord-Oda/ og Eidskog korrirnuner
Kommunene orienterte om de pågående prosessene. Eidskog kommune irsforinerte om
sin politisk drevne prosess og om sitt standpunkt om å bestå som egen kommune.

Utforming av intensjonsavtaler, praktisk gjennomføring av folkeavstemning, samt

kornmuretaskonomi ble drøftet.

Det vises "for øvrig til vedlagt referat.

lforhandlirigsutvalcj

Det ble i styringsgruppeinøte 26.4.16 nedsatt et forwandliiwgstiizvalg bestående av

ordfører Knut l-lvithammer (Ap), vairaordfører Heidi iiftiöfld (Sp) og gruppeleder Sigrun

Kristoffersen (SV). Griippeiws mandat var å fremme Sør-Odal kommune sine interesser

inn i forriaiwdliiwgene og avklare hvorvidt det var grunnlag for å etablere en ”felles

platiiforni for videre samarbeid og mulig sarnrrieiwslåirig rnellcarn kommunene Kongsvinger,
Sør-Odal, Nord-Odal og Eidskog.

.i. styringsgruppemøte ii..7.5.2016 ble det iaesluttei; å avslutte arbeidet med dette
O

alternativet begrunnet i et helhetsperspektiv om hva som var mest realistisk a

gjennomføre og hva som var best for befolkningen i Sør-Odal kommune.

Li samme rriøte ble det besluttet å jobbe videre rned alternativet Sør-Odal og lxlord-Ocial. 1



p

etterkanl av dette har kommunerie gjerinonwiirart tre forhandiingsiniätei” som har restrltert i
en "feiies plat'tforrri for utvikling av ny Odalskonwrriurie (vedlagt).

Det vises for øvrig til referater på konnimuneris h_jEF‘I'TFfiC—fSiCJ‘:‘E.

in n tiv-Q; rm ed v i r kn i n d,

informasjon på l<oirimuriens rijeiTirnes/der

Det er lag‘: ut informasjon om kommunereformarltxeidet fortløpende på (onzrriuiweids

trjernrraesider. Det er opprettet en egen epostadresse hvor innbyggerne har habit

ar-ledning til å kornme med innspill til arbeidet.

i” okusgrupper

Det er gjerinoinført fokusgruppeinøter innenfor følgende områder:
-  ixiaeringslivsperspektivet

Grendeutjviklingsperspektivet

Frivillighetsperspektivet

Arisarittperspektivet
Barn- og unges perspektiv

Ål,/geni." inforrriasjonsrnøte
>  x.  - - f:  , :  ° '  r: - .v. — - ..r. -.  -  -  .,Dei. vil gjeririorriiøres et apent iniormasjonsrnøte med terna «relies plattform for utvikling
av mulig ny Odalskornmiine».

Nix/tt inr "ektssvsterri

Regjeringen war vedtatt at det vil bli irinført et riytft irinitekttssj/steni som skal stimulere til
<onwrriunesaminneiwslåing. Inntektssysteniet skal «belønne» de kommunene som slår seg
sammen, og vil redusere inntekter i de kommunene som ikke slår seg sarnmen.
Hensikten er den nye kominunen skal kunne bli en større og mer ressurssterk
(ommuinire med økonomisk soliditet og dermed vaere godt rustet til å Wåndtere nye og

større oppgaver.

Forslag tii iwytt inntektssysterri ble i iforhanciliiwger mellom sarnarbeidspartiene på
Stortinget rnoderert slik at effekten for Sør-Odal korrimiine "itilsynelaitende er marginal.

Det er pr. nå ikke avklart hvordan det nye systemet vil slå ut for kommunen,. men det er

naarligjgencie å tro at det isolert sett. vil ha begrenset effekt.

Felles plzatftforin

Det er titarbeidet en felles rilattform med Nord—»Odal kommune slik at SØnOdaI
kornmuries folkevalgte og befolkning ved en eventtuell kommunesammenslåiiwg kan ha en
klar formening om hva som er merefifekfen for kommunens befolkning i et langsiktig

perspektiv. Med befolkning menes korrirriunens brril<ere, innbyggere/borgere, næringsliv,
frivillige nitti.

I  arbeidet med felles platttforrri har kommtinene haift fokus på:
-  Vekst: i befolkingen og i naeririgslivet

Det «grønne skiftet»

Økonomisk soliditet
fagmiljøer

titviklirig av grender og sentrumsonnråder

Platttforirieiw skal trekke hovedlinjene for en ny Gdalskornrntine. Dokumentet er av
sitrattegisk art og sier noe om hva parterie er enige om og hvordan man skal tilriaerme seg
videre samarbeid. Avtalen er ikke juridisk bindende.

Plaittforrrieiw vedlagt..



iL lllilnir». l—:;«:.» iirririträ li rc;.ztl»"l;<,r"ri Ei tivei

Lt" prosessen rundt korn munes'iiI“u E<tLJ r har det vaart". citalog rnellorrr Søi”—Odal l<Ol'i'llTlLl ne og

tlere alwdre konwmurier (Kongsvinger, Nes rn,  ri.).  Da disse forhandlingene av ulike

årsaker avsluttet vii de ikke beskrives ytterligere.

Med utgazrrgsptinkt i rrabosaruwtaler, analyser og éniwbyggertzndersøkelsen er følgende
lwrrrrritirzealternativei” VlJl”(Ilel"li i saken:

Alljeirriatix/ j  :
. . 0

Sør-Odzal kornirrtttne skal besta Stift”. lwmrmme.

/-\flf£emai:iv ?:

Det etableres en ny Odalskomrintirte for I\§(>rc:5~ Odal og Sør-Odal l(Ol'i'll'l'llJl'l€l”.

lVlålsetnirwgerl med prosessen har vaert å "Finne ut hva som vil vaere det beste alternativet;
for l<Ol"l'lFl'llJl'l€l'lS irrnby/ggere i frernticlen. Både lfzefolkningsvekstg og vekst i næringslivet
arises som sentrale parametere, men det er også gjort vurderinger av hvorvidi:

innbyggerne kan motta gode tjenester og betraktninger rundt riensxyiwet til
lokaldernol<ratiett.

Drøftingene er oppsummert i et eget sammendragsdoktrrnent (vedlagt).
Sarnrriendragsdoktirraertitet bygger i hovedsak komnwneplanen, utreciingen som er

foretatt av BDO vedr. konsekvenser av en sammenslåing, innspill "ira fokusgrupper,

ansatte og kommunens fagmiljøer.

Konklusjonen av de to alternativene er som lir/alger:

.tl lltlägilili=liui=Clift-Q. åållCätll lg"   l*tt,=t"rr.a.'i51ttf .tl: sigar» Iii k:'v:;/nu» «’::g<»;,m lizoriaimmune:

Itenestentiodukäiign;
rforde/er":

ixfiedarbeiderrte har god lokallwiiwrtslftap.
Det er god nærhet tii brukere.

lxiaerhet mellom iiagirliljøene skaper god oversikt, korte dialog- og

beSlLlljlllFigSX/elel” og helhetlige "tjenester.

U/emper;
,,.  o .  . , . ,. __ o _  o  ."
zgma fagmiljøer (innenfor enkelte omrader) er sarbart.

X/ansker rned å tiltrekke seg od o(.  s.  esialisert kom etanse.
. o o " ' ' . . . . .

Uttordriiwger med a hancltere egen tjenesteprocltiksjorr i dag og l fremtidig

ioerspektiv. Behov for interkommunale samarbeidsløsninger.

Sjamfunnsutvikling;
Forde/er:

God infrastruktur (veg og jernbane) og "trenntidig utvikling av E16 legger

"forholdene "til rette for god sanafuniwsutvikling.
Geografisk nærhet til Romerike vil gi mulighet for vekst.

U/emper;

-  l<ommumer1 har lite avsatte ressurser "til åjobbe med sarnfLmns— og

iwaertnggstiitvikling.

Kommunen har begrenset kapasitet forå tilrettelegge "for Økt bolig- og

ieilighetsbygging.
Kommunen har lite påvirkningslvafi: overfor regionale myndigheter knyttet til å



styrke kollektixrtilbudet i l(Ol'”i'ilTlLll”iGl*i og i retning Gardermoen.
Kommuraen er ikke godt nok rustet til  ”c; h eve u t (* ririiiwgsriivået og til å ha nok

,. o  . ,. ,  ,. o  ,  ,.  , . ,_. ,,
ressu 'ser til a jobbe rorebyggencie ror å paviræ raktorer som bid ‘an’ Lil øk».
, ()  _  u

Jevekarsirideæ.

(omrnurieri alene war ikke ressurser til helhetlig på en strategi for
Jtbyggirig av bredbånd.

iägngini;
Forde/er:

.. , .. . , . ,_ .  g  x
Koninitiiweri har tatt enkelte grep som vii påvirke økonomieri posrtivt l arena

i”” re m ove r .

Selv om det er en anstrengt økonomi er det lagt opp til positivt rietizo

driftsresultat i korrimende handlingsprograrri med Økonomiplan.

U/emper;
. . .  ,..  ,  o o
Konwnritinen har begrenset økonomisk hanolerririet LII a riandtere komimieride

lt,l'3l'jfol"(lli”ll”ig€l" (vedlikeholdsetterslep, dei"riograi”isl< titvikling mv.)

Kommunen vii ved å stå alene kunne méste noe av sitt inntektsgrunnlag
g'_]Eermom redusert. inndelmgstilskufåd.

Dernokraäf;
Forde/er:

Det er kort avstand mellom komnmneiws irinbyggere og de folkevalgte

Wet er god spredning geografisk blant i<ommunens folkevalgte.

U/ernper;

Komrinunen har kflere inter <ommunale "tjenester og selskaper som svekker

kornrnurzeras mulighet ”for politisk styring.

*  "*'"iiv

Liao Du i. L n u riten”:
     . h‘u’Lh’u‘bUULfi,for Mfi—lrcil=iflié'fiä.E t   

"Ljenesteprodu ksjon  :

Forde/er:

Det vil l<unne etableres større itagmiljøei” innenfor ornråder" som er små og
O

sarbare.
Ved tildeling av nye oppgaver vil det vaere positivt at kommuner: har styrkede
r” ' ' l  , ' I ' o  L

"ragmiljøer og større og mer fleksible ressurser til å handiere oppgavene.
Ejitørre fagmiljøer vil x/aare en styrke for å sikre rekruttering av tagkonjpetanse

Ulemper:
"ijerie-ster sorn sanilokaliseres vil kurine øke avstanden til brukerne.
Noen enheter vil kunne bli så store avstanden mellom ledelsen og

rnedarbeiderne øker.

(Ji

__aZn1‘fL1n_r1e;u't\/i klin Cl :

f"-orc/e/er.‘

i/ommLmen kan styrke tagmiljøerie sorr jobber med samfunns- og
riaeringstitvikling gjennom effektiv arealplanlegging, 'ask byggesaksbelwaijdling



ø

og sanrilet rnerkexzarebyggiiwg/ijwarkecisføring.
r0  V  , -,  - - r - l—  .  »

Korrinritirreri köifl større iuåvir k ’iEflgS£(E"c3':'E ove nor regionale rnyrroiglwettei” i or å
bedre kollektivtilbudet,

;. . »;  : - .- - c 2Kornrnuneri kan styrke ressursene ul _1()bbC-2 systematisk og ioretiyggende for a

"tilrettelegge for berire foiketielse, stirrirglere tii frivillig arbeid og deltakelse '
arbeidslivet

» - ;. ; c ,.  \ , v.- .- .,,,;=_  -  r: EZDet vil vaere en styrke at kornrrrtzrreri iår mer ressurser ul åjobbe lieilietlig ior a
igilreitteleoce for uiibvoain av toredbåriof.

.). :  J.;  .

U/emper:

Ingen.

ffivngmiz,
Forde/er.’

Kommunen kan frigjøre betydelige ressurser innenfo' administrasjonsoinrådet til
åjobbe med tjenesteproduksjori og utxziklingsarbeicir
(«,-.  .  cm. ,i , ,  i f/åfbf ,. ..  J  .r:,- .r. -  »  -.-  9  ...::.L()E’dHIl.SfOiCHC-Il€l kari øke kOllllilUllåmS iiaiwoleii ihet og mulighet Lil a bygjge opp
disposisjonsfond,

ulempe:

- konirriuriene har tilsvarende økonomnisl<e utfordringer i striden fremover,.
det er uklart hvorvidt en samnnenslåiiwg vil påvirke økonomien positivt eller

anegatix/t for kornmuriens irrnbyggere,

töemokrati:
.5‘--“orc/e/er:

Det vil være en styrke for rekrutteringen til politisk arbeicl at inribyggertallet
øker.
iijnterkommuriale tjenester vil falle bort og det vil kunne gjøres en analyse av
behovet for deltakelse i iriterkommtinale selskaper.

U/empe:
Det vil bli færre folkevalgte med nriuligj økt «avstand» til befolkningeni

 ‘duuwfieu‘Euuqj~= o lfågl('Jdlit'ti3,tuh'u(é [~:<~’!ULU:;UUUSfW‘**h‘L
Rådrnanrien er av den oppfatning at det er variskelig å fastsette tivor stor en korrrrritirie

skai vaere for å inøte de forventede fremtidige tititordringer. Dette henger etter
"ådmanriens vurdering ttett sarnriweiw med hiva som er de fremtidige oppgavene som

kornmuneije skal løse og hva regionene skal løse. Fkspertutvalget har gitt sin anbefaling

orn dette, men aribefärlingerie har i liten grad blitt fulgt opp av Stortinget.

Komrnuiwenes utfordringer fremover Wenger samrneri rued rnålsetninger om å ivareta

velferd og sikre verdiskaping og trivsel, samt ha k "aftt til å møte de l..l"L'f()l”(l"Fli'igeti(-t som

venter kriyttet iii! demografi, velferd og kornpettarise og evne til å uitvikle gode og;
attraktive lokalsamfunnn Hvorvidt Sør-Odal kommune løser disse utford ringene best

alene eller sammen med ancire, vil vaere av avgjøerrde kaföktei” for orn det. bør etableres
en ny konnmune eller om vi bør stå alene i "tiden frernover.

I  prosessen frern mo‘: dei:i'.e saksfremlegget har det vaert Litarbeideit utrednirager og

gjerinonwitéift samtaler med flere av våre nabokommuruer. Disse samtalene og
fortiarrdlirigjerie tia-r av ulike årsaker blitt avsluttet. Rådmannen har derfor ikke vurdert



disse anitire aiterriativene i saksfremlegget, men vii tiriderstreke at det er fullt mulig å

aijta at e-zrikelte disse alternativene kunne gitt rnereffekt for befolkningen i Sør Odal
kommurie.

På bakgrunn av analyser, resultat av riabosaijwtaier, innbyggerundersøkelsen, samt
-m_- - ° l «' ;  I ;, l; - - e- ,politiske signaler har racinarineiw cierror funne»; oet iormålstjenlig å vurdere "følgende

alterriaiiver:

1. Sør Odai korijmiirie skal bestå sorn komrriune.
2. Det eritaitiieres en ny Odalskorrinfrtirie for ixlorci» Oria! og Sør-— Odal i<orrii'i"ii,irier.

lVled utigarsgspunld: i iwnåieiwe ved kOffilTiLiFi€l'€f()l"l'TiGi'i gjør ådmaririen følgende vurdering:

Ljenesteiorodtiksig;

Fn etablering av en ny Odalskonirnune vil bidra til å styrke fagmiljøene og evnen til å
(unne håndtere nye oppgaver i firenwtiden. Trolig vii kommunene få flere oppgaver,. og

det vil vaere behov for mer spesialiserte og sttørre fagjrniljøer" for å løse disse og for

tiltrekke seg tiistrekkelig kompetanse.

På den andre siden vil eventuelle sarnlokaliseringer av tjenester kunne øke avstanden til

brukerne. Det vil også kunne gi økt avstand mellom de ulike tjenestene og meliom
ledelsen og de ansatte. Dette vil kunne forringe både kvaliteten på tjenestene og
brukernes opplevelse av tilgjengelighet.

Samfunnstftvikling

iViangleride sanwftznrisutvikling vil sarinsynligvis vaare kommunens største utfordring i
frernticierii Økt innsats for å tilrettelegge for befolkningsvekst, vekst i naaringsiiv,
utbygging av infrastruktur og satsning på kollektivtransport vil vaere avgjørende for å

lykkes. Ved å stå sammen vil kommunene kunne ha økt trykk på dette arbeidet og trolig

få raskere effekter til det beste for befolkingen.

flgmii
Sør-» Odal korrirnuije er i en anstrengt økonomisk situasjon,. men er i positiv utvikling,
Kommunen vil kanne oppnå flere stordriftsfordeler ved å bli større og dermed Øke sitt
hancilirigjsrorn. Det vil videre kunne spares betydelig i adrniriistrasjonskostnader ved å

etablere en ny kommune. Innsparingeri vil kunne beriyttes til tjenesteprodtiksjon og til
utviklingsarbeid,

Demokrati

itvstaridert nnellohn politikere og befolkning vil kunne øke ved etablering av en ny
kornrritirie. På den andre siden vil flere innbyggere kunne bedre rekrtitteririgeiw til politisk

arbeid Behovet for rieltakelse i iriterkorrimuriale selskaper vil kunne analyseres ved

etablering av en ny kommune,

Rådmannens vurdering "av den politiske plattformen
l*Ori1andlingsutvalgene har i arbeidet med utvikling av felles plattform søkt å finne gode
felles løsninger for en god Litvikling av den nye kommunen til det beste for innbyggerne
Rådrrianrieri er av den cippfaitiwing at plattforrrieiw som nå foreligger gir et godt grunnlag
forå definere fivordan en ny korrimune skal kunne etableres og hvilke hovedområder

som den ijye kommunen skal videreutvikle. Rådinaiwrien vil saerlig trekke frem omtale" av
større fagmiljøer, god tjenestetitvikliiwg og samfurinsuitvikling som områder som vil ha

stor positiv betydning for Sør-Odal kommunes befolkning i tiden fremover.

"åådiriannen vil presisere at det fortsatt gjeriståi/ rnye konkretisering og arbeid før en

eventuell etablering av ny kommune vil kunne finne sted.

—L



:

klusioiä
idrriaririeri er av den oppfattnirig det firines gode argumenter både for besttå som en

,. o , ,
egen konnrrritine og ror a etablere en ny Odalskonnrntine.

Uavhengig; av hvilken modell som velges vil det vaere behov for å øke sanwarbeidet nål”

det gjelcer sainftiririsrartviklerrollen. lXlaerlneten til Osloregionen og bedret infrastrukigtvr gir
kornrriurien rave n’1uligI‘1e’(eI'. Byregionprosjektet vil spille en viktig rolle i detttte

urtviklingsarbeideti.

I titredninigei'ie og i x/urderingerie 'tilkny'ttei: cietttfe S&!(Sd()l(UFT‘1€lTi foreligger clet en rekke

usikkerhettsrnornenter i forhold til fremtiiclig utjvikliiwg både Hål” det gjelder
tjeriester/oppgaver, økonomi,. samfun "isutvikling mv. Det er derfor krevende å gi tydelige
råd og anbefarliragjer” hvor wva som er de rikigige grepene fremover" for å sikre Sør—O(fial

(ommtinies befolkning best rnulig tjenestetilbud i årene som kommer.

Rådmannen av den oppfattning at det er sanrxsynlig at kommunene i tiden frernover gis
'1 . . . 0 O , 0  , l , ,.

flere oppgaver og utvloede ansvarsomeder. Ra-ornanrieri "nener ogsa at det er grunn til e
:  .- ;.- . - .  C A  ,  r;  _ - 2

anta ac ressurstilgangen (økonomi og iagpersonell) lOl kommunene, og saerlig smc
Jkonrrnurier rneo begrenset vekst,, vil svekkes. Sanrlert serttt vil dertzite kunne vaere

avgjørende faktoir i forhold til korrimurleries handlingsron”. i tiden fremover

O

Rådmarrrreri e* avden oppfatning en større kornmune innenfor mange områder vil

kunne bidra til bedrede tjenester og bedret sanwfunrisutvikling i tiden fremover, uten at

«naerheteiw» forringes. Rådmannen mener heruncje" kommun-ene Nord--Odal og Sør
Odal i fellesskap vil kunne bli sterkere på Ol'l'll"åCf-(—1l” vi i dag er svake, sarntidigj som vi

klarer å beholde de styrkerie vi har i dag.

Utfra en sarnlet vurdering anbefaler derfor rådrnanrieri korimwunesityret å støtte oppunder

den politiske plattformen som nå foreligger. Nålseigtingen i arbeidet frernover bør vaere et

sterkere forrnelt samarbeid mellom kornmriiwerie, og på sikt etablering av en ny
Odals!<0mmune.

Veien vicere:

Det legges opp til følgende fremilziciig prosess for arbeidet i med kommunereformen i Sm-

Odal konimtine:

Oversendelse av kommunens foreløpige vedtak med aktuelle 30.6.2016

kommunealternativer til fylkesmannen

Endelig behandling av saken i kommunestyret 20.9.2016

Skarnes, 08.06.2016

Rune Hallingstad
rådmann

Rett utskrift bekreftes

Skarnes, 22.6.2016

urid . Veiby
Politi sekr.


