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Roan og kommunereformen
Roan og Åfjord kommunestyrer fatta 16.06.2016 gjensidig positive vedtak om
kommunesammenslåing. Fylkesmannen har i sin faglige tilrådning til
Kommunaldepartementet, sagt at vi tilrår at denne vedtatte sammenslåingen blir
bekreftet i Stortinget.
Samtidig har prosessene og vedtakene rundt kommunereformen på Fosen, gitt
en uklar situasjon. Åfjord kommunestyre har vedtak på at de også vil utrede ev
sammenslåing med Bjugn kommune (og det er gjensidig), Disse kommunene har
nå etter en prosess vedtatt en omforent intensjonsavtale som de er i ferd med å
innhente innbyggernes synspunkter på. Roan kommunestyre har sagt at de inntil
videre ikke har ønsket å være med i denne dialogen. Samtidig har Åfjord og
Bjugn vært tydelige i sitt ønske om å ha Roan med og de har inkludert Roans
interesser (slik de forstår dem) i avtalen. Ørland står alene.
Åfjord og Bjugn kommune har i brev av 10.1.2016 gjentatt sitt ønske om å få
Roan med, og ber om en avklaring på dette spørsmålet.
Fylkesmannen vil oppfordre Roan kommune til å realitetsbehandle en sak i
kommunestyret om videre deltakelse i forhandlinger med Åfjord og Bjugn om ev
kommunesammenslåing.
Vår begrunnelse for dette er følgende; for det første; situasjonen og
rammebetingelsene har nå utviklet seg siden grunnlaget for Roans vedtak i juni.
For det andre, det kommunen skal ta stilling til er deltakelse i dialog/drøftinger
og ikke ja eller nei til kommunesammenslåing. For det tredje, det er i Roans
interesse å delta for å få fram det beste grunnlaget som er mulig å oppnå for å
se hva dette betyr for Roans innbyggere (sammenlignet med å være egen
kommune, sammenlignet med sammenslåing med Åfjord). Roans interesser
ivaretas best av Roan. For det fjerde er dere ønsket med, og det er en positiv
bekreftelse på at andre kommuner ser Roans betydning for å bidra til en
framtidsretta kommune også for innbyggerne i andre kommuner enn Roan. For
det femte, i en tenkt situasjon der Roan blir stående utenfor kan det påvirke
muligheten for og vilkårene knyttet til interkommunalt samarbeid. For det sjette,
dere bør vurdere om Fylkesmannens faglige råd gir nye signaler dere bør ta
hensyn til.
Fylkesmannen har i vår faglige tilråding til kommunereformen, sagt at dersom
det ikke oppnås en omforent løsning på Fosen der Roan deltar – så bør ikke
Roan stå alene som egen kommunen. Dette som følge av sterk sårbarhet knyttet
tilt framtidig tjenesteproduksjon/rettssikkerhet, at Roan er viktig som støtte for
et regionalt tyngdepunkt på Fosen. Fylkesmannen ønsker å være tydelig på at
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uten en omforent løsning basert på frivillig kommunesammenslåing der Roan
deltar, vil Fylkesmannen på faglig grunnlag tilrå at det gjøres nasjonalt vedtak i
løpet av 2017 der Roan slås sammen med en/flere kommuner på Fosen.
Fylkesmannen har sagt at vi senest til 31.12.2016 vil gi en tilleggstilråding til
Kommunaldepartementet. Vi har i den forbindelse sendt et brev bl.a. til Roan
kommune, der vi ber om en kort redegjølse for situasjonen senest 12.12.2017.
Når det gjelder tidsfrister videre, så er
 hovedregelen at kommuner som fatter vedtak innen årsskiftet 2016/17, vil
bli omfattet av vurderingene og forslagene i proposisjonen som legges
fram for Stortinget våren 2017.
 På konkret forespørsmål fra Åfjord kommune, har vi formidla følgende
etter dialog med Kommunaldepartementet: «gjensidige vedtak om
sammenslåing fra Åfjord og kommuner som dere nå er i dialog med, i
løpet av januar 2017, vil bli fulgt opp med forslag til nasjonalt vedtak
våren/høsten 2017. En slik sammenslåing vil komme inn under rammene
for de økonomiske virkemidlene i kommunereformen».
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