Hei
I går kom det frem at Fylkesmannen/mennene hadde blitt
svartelista hos enkelte kommuner og fylkeskommuner i
forrige uke (avhengig av spam/viruskontrollsystemet de
har).
Vi hadde en runde med Marker, Aremark og Rømskog,
men det kan også gjelde flere kommuner. Det skal være i
orden igjen hvis kommunene har oppdatert sine
spamfiltre.
Mvh
Anita
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Kommunereformen – status i Østfold
Nesten alle kommunene er nå godt informert om reformen, og
utredningsoppdraget fra Stortinget/Regjeringen.
Alle kommunene vil gjennomføre utredningsoppdraget, og leter etter måter
å gjøre dette på.
Regionrådene bidrar til koordinering og synkronisering av prosesser.
Rådmennene gis oppdrag om
utarbeidelse av prosjektplan og
kartlegging av nåsituasjonen
(første fase/statuskartleggingen).
«Arbeidsheftet» er ferdig.
Østfold er i rute 
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Tre kommunale hovedprosesser
Kommunen
vurderer status

Kommunen vedtar å fortsette
som før

1

Kommunen vedtar å
utrede sammen
med andre

Kommunene utreder
sammenslåing

Kommunene vedtar
sammenslåing

(2-3 mnd)

Kommune vedtar
ikke sammenslåing
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Staten vurderer og
konkluderer

Kommunene «bygger»
en ny kommune
3 (18-30 mnd)

(3-12 mnd)

Staten vedtar
sammenslåing
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Kommune A

Kommune B

Kommune C

Kommune D
Ny kommune er i drift

Fylkesmannen innkaller de
aktuelle kommunestyrene til
fellesmøte - videre prosess
reguleres av Inndelingslova

Flere kommuner vedtar
sammenslåing

Flere kommuner utreder en
eventuell sammenslåing av
sine kommuner

Hver kommune utreder «sin» situasjon, og
gjør vedtak om enten å fortsette alene, eller
utrede videre sammen med andre kommuner

Hver kommune tar stilling til synkronisering
av arbeidet med kommunereformen (tid,
aktiviteter og prosess) - prosjektplan

Prinsippskisse – synkronisert arbeidsform

Kommune E
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Arbeidsheftet er klart – kan brukes helt eller delvis
• Kapittel 1 og 2 i heftet er i hovedsak forfatternes råd om organiseringen
av kommunenes arbeid med utredningsoppdraget, inkludert skisse til
prosjektplan for hovedfase 1.
• Kapittel 3 er et arbeidshefte med relevant statistikk og informasjon om
kommunens status og utfordringer, fordelt på de fire «rollene» til
kommunene: tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og
demokratisk arena. I heftet kan det skrives inn vurderinger av sterke
sider, svake sider og utfordringer
• Vedlegg med annen relevant statistikk
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Hovedaktivitetene i en mulig første fase
Hovedinnholdet i en første fase frem til kommunestyrets overordnede
retningsvalg i februar/mars 2015:
1. Tydelig prosjektplan blir vedtatt og kommunisert.
2. Nødvendige utredninger organiseres og gjennomføres i henhold til
planen.
3. Utredningene gjøres til gjenstand for informasjon, debatt og høringer
i henhold til planen.
4. Kommunestyret gjør med bakgrunn i utredningene og innspill fra
debatter og høringer vedtak om overordnet retningsvalg.

7

Utkast til grov prosjektplan
UKE - 2014

UKE - 2015

AKTIVITET - MILEPELER
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UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN (PP):
Rådmannen (RM) fremmer forslag til prosjektplan (PP)
Forslaget til PP behandles og vedtas i henhold til kommunens bestemmelser

-------X

UTREDNING AV STATUS OG GRUNNLAG FOR MULIG OVERORDNET RETNINGSVALG:
RM utreder med basis i eksisterende dokumenter og metodikk fra Fylkesmannen
Utredningene behandles "politisk" i henhold til kommunenes bestemmelser
Åpne møter med informasjon og debatt om utredningene og kommunereformen
Høring om hva befolkningen/næringslivet/organisasjonene anser som viktig
RM fremmer (foreløpig) forslag til første overordnede retningsvalg
Forslaget behandles politisk og gjøres eventuelt til gjenstand for høring/åpen debatt
RM fremmer endelig forslag til første overordnede retningsvalg

--------------X
X
X
-------X

KOMMUNESTYRETS FØRSTE VEDTAK OM OVERORDNET RETNINGSVALG:
Kommunestyret gjør vedtak om første overordnede retningsvalg

X
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