RÆLINGEN KOMMUNE

INFORMASJON

Rælingen og
mulig kommunesammenslåing
- hva skjer‘a?
Hva betyr kommunegrenser for deg?
Gjelder det deg?

Hvordan ser vi for oss fremtidens Rælingen?
Utredningsarbeid pågår og dialog med deg som innbygger er sentralt!
Rælingen kommune er som alle andre kommuner i gang og lager utfordringsbilde
slik vi er pålagt gjennom Regjeringens mål med kommunereformen for
mulig sammenslåing med nabokommuner.

Rælingen og mulig kommunesammenslåing

Vi ser på Rælingen kommune som tjeneste
utvikler, myndighetsutøver, samfunnsutvikler
og som demokratisk arena.
Flere kommuner er opptatt av å få på plass
en enighet med andre kommuner om hvem
de kan slå seg sammen med. Rælingen
kommune har «naboprat» både formelt og

uformelt, men har i utredningsprosessen ingen
«framforhandlet løsning» med aktuelle naboer.
Etter en innbyggerdialog og utredninger av
behovet for mulig grenseendring mot andre
kommuner, vil kommunestyret i Rælingen
sondere interessen for sammenslåing med
andre kommuner.

Dialog med deg som innbygger skal gi kommuneledelsen
kunnskap om hva du fysisk, sosialt og kulturelt verdsetter
og er opptatt av å ikke miste.
Rådmann Eivind Glemmestad

Hva er kommunereformen?
Er det aktuelt med
kommunesammenslåing?

Alle landets kommuner ble høsten 2014
invitert til å starte prosesser for å avklare
om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner. Regjeringen har som
utgangspunkt at kommunene vil ha behov
for om lag et år på å drøfte utfordrings- og
mulighetsbildet før det fattes vedtak om hvilke
kommuner de vil slå seg sammen med.
De regionale prosessene avsluttes ved
utgangen av 2016.

Hva betyr kommunegrenser for deg?
Vil nye grenser endre hverdagen din?
Hva kan du bidra med?
Delta i innbyggerdialog og følg med
på kommunens nettsider og i
sosiale medier!

Kommunestyrets vedtak 29. april 2015
Kommunestyret bestiller følgende utredninger:
1. a. Konsekvenser for det framtidige tjenestetilbudet til Rælingens innbyggere ved en
større kommune, sammenlignet med å ha tjenestene i egen regi.
b. 		 Konsekvenser av kommunereformen for areal- og transportutvikling og næringsut-		
vikling.
c. Konsekvenser for lokaldemokratiet i Rælingen dersom vi slår oss sammen med en
			 eller flere andre kommuner. Inkludert engasjement i frivillighet.
2. 			 Kommunestyret vil ha følgende innbyggermedvirkning:
a. Informasjon til befolkningen, blant annet i form av publikasjoner i postkassene til folk.
b. 		 Folkemøter i kommunens regi.
c. 		 Innbyggerundersøkelse
d. Rådgivende folkeavstemming våren 2016.

Engasjer deg i debatten
Viktige tidspunkter
2015:
August/september:
Innbyggerundersøkelse
(telefonintervjuer) blir gjennomført.
Oktober:
Folkemøte i Marikollen kultursal
tirsdag 20. oktober kl.18.30.
Resultater fra innbyggerundersøkelsen
legges frem.

2016:
April:
Folkemøte i Marikollen kultursal
tirsdag 5. april kl.18.30.
Informasjon om alternativer og
folkeavstemmingen.
Folkeavstemming mandag 25. april.
(Forhåndsstemming vil pågå
fra mandag 4. april til og med
fredag 22. april).

Rælingen og mulig kommunesammenslåing

Følg med om kommunesammenslåing
Nettsider og sosiale medier

På www.ralingen.kommune under politikk,
finner du mer og oppdatert informasjon om
Rælingen og kommunereformen.
Mer detaljert informasjon om politiske saker
og utredninger vil fortløpende bli publisert på
nettsider og i sosiale medier.

Har du meninger om
kommunesammenslåing?
Send oss gjerne dine synspunkter
og innspill til e-post:
postmottak@ralingen.kommune.no,
merk: Innspill kommunereformen.

www.ralingen.kommune.no
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