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Kommunereforma - status - vegen vidare - val av alternativ som skal
utgreiast.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Fusa kommune skal utgreia følgjande tre hovudalternativ:
1)

Fusa kommune åleine som i dag.

2)

Fusa kommune utgreier føresetnader for ein ny Bjørnefjordkommune saman med
nabokommunar. Fusa kommune vil bruka midlar til ei slik utgreiing. Delar av desse
kostnadane vil verta dekka av Fylkesmannen i Hordaland. Oppdraget vert gitt til
ekstern konsulent etter anbod.

3)

Fusa, Samnanger og Kvam. Det vert utarbeidd ein rapport for dette alternative. Vi
kjøper denne tenesta frå Kvam herad, jfr. saksutgreiinga. Kvar kommune dekkar 1/3
del av kostnaden. Deler av desse kostnadane vert dekka av Fylkesmannen i Hordaland.

Kommunestyret løyver inntil kr 150 000 frå disposisjonsfond driftsføremål til det vidare
arbeidet med kommunereforma.
Utgreiingsfasen bør delast i fleire fasar, der første fase no vert å få utgreidd
kunnskapsgrunnlaget for hovudalternativa.
Parallelt må ordførar og styringsgruppa følgja opp med drøftingar med dei andre potensielle
kommunane i ein ny større kommune. Her kan det og bli aktuelt å ha drøftingar og evt. få
utgreidd det som gjeld grensejusteringar mot nabokommunar.
Kommunestyret må haldast løpande orientert om arbeidet.

Handsaming:
Framlegget frå rådmannen vart samrøystes tilrådd.

TILRÅDING FRÅ STYRINGSGRUPPA KOMMUNEREFORMA
Fusa kommune skal utgreia følgjande tre hovudalternativ:
1)

Fusa kommune åleine som i dag.

2)

Fusa kommune utgreier føresetnader for ein ny Bjørnefjordkommune saman med
nabokommunar. Fusa kommune vil bruka midlar til ei slik utgreiing. Delar av desse
kostnadane vil verta dekka av Fylkesmannen i Hordaland. Oppdraget vert gitt til
ekstern konsulent etter anbod.

3)

Fusa, Samnanger og Kvam. Det vert utarbeidd ein rapport for dette alternative. Vi
kjøper denne tenesta frå Kvam herad, jfr. saksutgreiinga. Kvar kommune dekkar 1/3
del av kostnaden. Deler av desse kostnadane vert dekka av Fylkesmannen i Hordaland.

Kommunestyret løyver inntil kr 150 000 frå disposisjonsfond driftsføremål til det vidare
arbeidet med kommunereforma.
Utgreiingsfasen bør delast i fleire fasar, der første fase no vert å få utgreidd
kunnskapsgrunnlaget for hovudalternativa.
Parallelt må ordførar og styringsgruppa følgja opp med drøftingar med dei andre potensielle
kommunane i ein ny større kommune. Her kan det og bli aktuelt å ha drøftingar og evt. få
utgreidd det som gjeld grensejusteringar mot nabokommunar.
Kommunestyret må haldast løpande orientert om arbeidet.

