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FELLES PLATTFORM FOR VURDERING
AV KOMMUNESTRUKTUR I ODALEN
Forhandlingsutvalgene for Sør-Odal kommune og Nord-Odal kommune har utarbeidet en felles
plattform for å vise hvordan en eventuell sammenslåing av Odalskommunene vil kunne oppfylle de
krav og forventninger som vil bli stilt til kommunene i framtida.
Målsetningen med prosessen for en felles plattform har vært å finne ut hva som vil være det beste
alternativet for kommunens innbyggere i fremtiden. Det er ingen tvil om at både Nord-Odal og SørOdal kommuner klarer seg godt som egne kommuner i dag og i nær framtid, men utredningsplikten til
kommunene går også på å belyse kommunenes utfordringer i et langt tidsperspektiv (20-30 år).
Plattformen skal også bidra til at kommunenes folkevalgte og befolkning kan få en klar formening om
hva som er mereffekten for kommunens befolkning i et langsiktig perspektiv.
I arbeidet med felles plattform har kommunene sett på:
•
Vekst i befolkingen og i næringslivet
•
Det «grønne skiftet»
•
Økonomisk soliditet
•
Fagmiljøer
•
Utvikling av grender og sentrumsområder
Rådmennene i Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune anbefaler etter en samlet vurdering av
de to alternativene som foreligger, at det etableres en ny odalskommune. Dette fordi det totalt sett vil gi
størst mulighet for samfunnsmessig vekst, best tjenestetilbud og mest robust økonomi.
Det følgende er vurderingen av fordeler og ulemper ved de to alternativene, som er:
1.
å beholde kommunene slik de er i dag
2.
å etablere en felles odalskommune
Plattformen kan leses i sin helhet på kommunenes hjemmesider.

Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune

ALTERNATIV 1:

Sør-Odal og Nord-Odal skal bestå som egne kommuner
TJENESTEPRODUKSJON
Fordeler:
• Medarbeiderne har god lokalkunnskap.
• Det er god nærhet til brukere.
• Nærhet mellom fagmiljøene skaper god oversikt, korte
dialog og beslutningsveier, og helhetlige tjenester.

Ulemper:
• Små fagmiljøer (innenfor enkelte områder) er sårbart.
• Vansker med å tiltrekke seg god og spesialisert
kompetanse.
• Utfordringer med å håndtere egen tjenesteproduksjon
i dagens og framtidig perspektiv. Behov for
interkommunale samarbeidsløsninger.

SAMFUNNSUTVIKLING
Fordeler:
• Geografisk nærhet til Romerike, Eidsvoll og
Gardermoen vil gi mulighet for vekst uavhengig av hva
som skjer i Sør-Odal/Glåmdalen.

Ulemper:
• Kommunene har lite avsatte ressurser til å jobbe
med samfunns- og næringsutvikling.
• Kommunene har begrenset kapasitet for å tilrettelegge for økt bolig- og leilighetsbygging.
• Kommunene har lite påvirkningskraft ovenfor
regionale myndigheter knyttet til å styrke
kollektivtilbudet i kommunen.
• Kommunene alene har ikke ressurser til å
satse helhetlig på en strategi for utbygging av
mobildekning/bredbånd.
• Kommunene er ikke godt nok rustet til å heve
utdanningsnivået og til å ha nok ressurser til å jobbe
forebyggende for å påvirke faktorer som bidrar til økt
levekårsindeks.

ØKONOMI
Fordeler:
• Kommunene har tatt enkelte grep som vil påvirke
økonomien positivt i årene fremover.

Ulemper:
• Kommunene har begrenset økonomisk
handlefrihet til å håndtere kommende utfordringer
(vedlikeholdsetterslep, demografisk utvikling mm.).
• Kommunene vil ved å stå alene kunne miste
noe av sitt inntektsgrunnlag gjennom redusert
inndelingstilskudd.

DEMOKRATI
Fordeler:
• Det er kort avstand mellom kommunenes innbyggere
og de folkevalgte.
• Det er god geografisk representasjon blant
kommunenes folkevalgte.

Ulemper:
• Kommunene har flere interkommunale tjenester og
selskaper som vanskeliggjør kommunens mulighet for
politisk styring.

Nord-Odal kommune

ALTERNATIV 2:

Det etableres en ny odalskommune
for Nord-Odal og Sør-Odal kommuner
TJENESTEPRODUKSJON
Fordeler:
• Det vil kunne etableres større fagmiljøer innenfor
områder som er små og sårbare i dag.
• Ved tildeling av nye oppgaver vil det være positivt at
kommunen har styrkede fagmiljøer og større ressurser
til å håndtere oppgavene.
• Større fagmiljøer vil være en styrke for å sikre
rekruttering av fagkompetanse.

Ulemper:
• Tjenester som samlokaliseres vil kunne øke avstanden
til brukerne.
• Noen enheter vil kunne bli så store at avstanden
mellom ledelsen og medarbeiderne øker.

SAMFUNNSUTVIKLING
Fordeler:
• Kommunen kan styrke fagmiljøene som jobber med
samfunns- og næringsutvikling gjennom effektiv
arealplanlegging, rask byggesaksbehandling og
samlet merkevarebygging/markedsføring.
• Kommunen kan få større påvirkningskraft ovenfor
regionale myndigheter for å bedre kollektivtilbudet.
• Kommunen kan styrke ressursene til å jobbe
systematisk og forebyggende for å tilrettelegge for
bedre folkehelse, stimulere til frivillig arbeid og
deltakelse i arbeidslivet.
• Det vil være en styrke at kommunen får mer ressurser
til å jobbe helhetlig for å tilrettelegge for utbygging av
bredbånd.

Ulemper:
• Ingen

ØKONOMI
Fordeler:
• Kommunen kan frigjøre ressurser innenfor
administrasjonsområdet til å jobbe med
tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid.
• Stordriftsfordeler kan øke kommunens handlefrihet og
mulighet til å bygge opp disposisjonsfond.
• Det er signalisert at inntektssystemet vil premiere
kommuner som slår seg sammen.

Ulemper:
• Begge kommunene har tilsvarende økonomiske
utfordringer i tiden fremover, og effekten av et
nytt inntektssystem er fortsatt usikker. Utvikling
i innbyggertall vil uansett være av betydning for
kommunens inntekter.
• Kommunen vil fortsatt ha begrenset økonomisk
handlefrihet til å håndtere kommende utfordringer
(vedlikeholdsetterslep, demografisk utvikling mm).

DEMOKRATI
Fordeler:
• Det vil være en styrke for rekrutteringen til politisk
arbeid at innbyggertallet øker.
• Interkommunale tjenester vil falle bort og det vil
kunne gjøres en analyse av behovet for deltakelse i
interkommunale selskaper.

Ulemper:
• Det vil bli færre folkevalgte med mulig økt «avstand» til
befolkningen.

Nord-Odal kommune

OPPSUMMERING
Med utgangspunkt i målene for kommunereformen har rådmennene i Sør-Odal og Nord-Odal
kommuner gjort følgende oppsummering:
TJENESTEPRODUKSJON
En etablering av en ny Odalskommune vil bidra til å styrke fagmiljøene og evnen til å kunne håndtere nye
oppgaver i fremtiden. De nye oppgavene kommunene allerede har fått og vil få i tiden fremover stiller
krav til mer spesialiserte og større fagmiljøer for å løse disse og for å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse.
Større fagmiljøer kan på sin side øke avstanden mellom brukere og ansatte og mellom ledere og ansatte.
SAMFUNNSUTVIKLING
Manglende fokus på samfunnsutvikling vil sannsynligvis være kommunens største utfordring i fremtiden.
Økt innsats for å tilrettelegge for befolkningsvekst, vekst i næringsliv, utbygging av infrastruktur og satsning
på kollektivtransport vil være 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.
ØKONOMI
Begge kommunene har anstrengt økonomi.
Kommunen vil kunne oppnå flere stordriftsfordeler ved å bli større og dermed øke sitt handlingsrom. Det
vil videre kunne spares i administrasjonskostnader ved å etablere en ny kommune. Innsparingen vil kunne
benyttes til tjenesteproduksjon og til utviklingsarbeid. Regjeringen er også klar på at det skal lønne seg for
kommunene å slå seg sammen.
Fellesplattformen åpner også for at Nord-Odal kommunes eierandel i Eidsiva og kommuneskogen vil bli
sett særskilt på for eventuelt å bli holdt utenom ved en sammenslåing av kommunene.
DEMOKRATI
En ny kommune med flere innbyggere kan bedre rekrutteringen til politisk arbeid, og mindre partier som i
dag sliter med å stille lister vil lettere kunne lykkes med dette.
Det er ikke sikkert at behovet for deltakelse i interkommunale selskaper vil reduseres nevneverdig, men
dette kan være et mål på enkelte områder. Nye oppgaver vil i alle fall lettere kunne løses av den nye
kommunen enn to kommuner hver for seg.

FOR MER INFORMASJON:
Sør-Odal kommune:
nykommune@sor-odal.kommune.no, tlf: 62 96 80 00
Nord-Odal kommune:
postmottak@nord-odal.kommune.no , tlf: 62 97 81 00

