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Kommunereformen - Eventuell sammenslåing med Ål kommune 
 
Saken avgjøres av:  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra valgstyret fra rådgivende folkeavstemning 8.4.2016 
Brosjyre om fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing.(Sendt ut til alle husstander i 
mars 2016) 
 
Dokument i saken:   
Dokumentjournal i sak 15/00741 
 
Saksopplysninger:   
I Prop. 995 (2013 – 2014), «Kommuneproposisjonen 2015», blir alle kommunene i landet 
invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg 
sammen med nabokommuner.  Fylkesmennene får ansvaret fra regjeringa for å starte disse 
prosessene. 
 
Hol kommune har i forbindelse med arbeidet med kommunereformen fattet følgende 
politiske vedtak: 
 
Kommunestyret fattet  i sak 7/15 i møte 25.3.2015 følgende vedtak: 
 

 Kommunesammenslåing med Ål utredes etter modell fra sammenfallende prosess i 
2003. 

 PU er styringsgruppe for arbeidet og ansvarlig for videre organisering av utredningen. 
 
Partsammensatt utvalg fattet i sak 4/15 i møte 15.4.2015 følgende vedtak: 
 

1. Parsammensatt utvalg gir rådmannen fullmakt til å oppnevne en administrativ 
prosjektgruppe og prosjektleder/prosjektkoordinator for den videre prosessen. 

2. Styringsgruppa har ansvaret for prosessen og skal jevnlig orienteres om framdrift i 
arbeidet. 
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I fellesmøte mellom partsammensatt utvalg i Hol kommune og Ål kommune 8.6.2015 i sak 
5/15 fattet følgende vedtak:  
 
Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 - Vår 2017 
Planlagt tidspunkt for fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget om ny 
kommunestruktur.  Sommer 2017, Nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være fattet. 
 

 
 
Framdriftsplan Hol – Ål. 
 

1. Arbeidet starter umiddelbart, administrativt. Oppdatering av rapport fra 2003. 
2. Åpne møter, temabasert 

- 2. september:  Oppstartsmøte .     Ål 
- 23. september: Næring, landbruk og reiseliv    Hol 
- 21. oktober:  Kommunale tjenester, økonomi   Ål 
- 11. november: Kraft/ kraftrettigheter, eiendomsskatt  Hol 

3. Oppdatert rapport ferdig til 31.12.-15. Frist for behandling 15. februar, inkludert 
utarbeidelse av kortversjon. 

4. Folkemøter i begge kommunene innen 5. april. 
5. Rådgivende folkeavstemming, innen 20. april. 
6. Vedtak i kommunestyrene innen utgangen av juni, 2016.  

 
 
Partsammensatt utvalg fattet i sak 2/16 i møte 14.1.2016 følgende vedtak: 
 

1. Partsammensatt utvalg tar tilbakemeldingen til orientering.  
2. Det utarbeides et utkast til kortversjon av rapport «Kommunereform, mulig 

kommunesammenslåing mellom Hol kommune og Ål kommune» etter tilbakemeldingen 
fra PU i begge kommuner, slik at dette foreligger til første fellesmøte mellom PU i Hol 
kommune og Ål kommune den 1. februar 2016. 

 
Synspunkter for en kortversjon fra PU i Hol 
1. Være så konkret og kortfattet som mulig  

2. Være tydelig på fordeler og ulemper – må vise kostnader og hvilke konsekvenser dette får for 
tjenesten 

3. Hva kan en gevinst og kostnad ved et samarbeid være  

4. Politiske konsekvenser, hvordan fordele den politiske sammensettingen framover  
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5. Svar på hvordan tjenestetilbudene til innbyggerne vil bli framover  

6. Eventuell lokalisering og sentralisering: vanskelig å forplikte seg for framtida. 

 
Partsammensatt utvalg fattet i sak 5/16 i møte 18.2.2016 følgende vedtak:  
 
Kortversjon/argumentsamling for en mulig kommunesammenslåing mellom Hol kommune og 
Ål kommune vedtas. 
 
Folkemøtene blir i Ål 14. mars og i Hol 16. mars. 
Stemmeperioden 21. mars til 8. april 2016 på hverdager. 
 
Ordførerne og rådmennene i Ål og Hol kommuner sammenfatter et likelydende svar til 
Fylkesmannen i Buskerud, om status i prosjektet for en mulig kommunesammenslåing mellom 
Hol kommune og Ål kommuner. 
 
Det er i tillegg foretatt følgende drøftelser og møter: 

 

 Formannskapet drøftet prosess og framdrift i møte 28.8.2015 hvor det ble gitt 
følgende tilbakemelding: « Videre framdrift avventes til rapport fra utvalget 
foreligger.» 

 Formannskapet i Hol og Ål har i møte den 12.1.2015 drøfta spørsmål om 
kommunereformen.   

 Likeså har formannskapa i Hol kommune og Nore og Uvdal kommune drøfta 
sammen spørsmålet i møte 28.1.2015. 

 Ordføreren i Hol og representant fra formannskapet har vært i møte med 
formannskapene i de andre Hallingdalskommunene 10.2.2015. 

 
Rådgivende folkeavstemning: 
Kommunestyret fattet i sak 24/16 i møte 25.2.2016 følgende vedtak: 
 
Hol kommunestyre fastsetter valgperioden for lokal folkeavstemning i forbindelse med 
kommunereformen til perioden 21.mars til og med 8. april 2016. 
 
Hol kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning: 
 

 Skjæringstidspunktet for uttrekk av manntallet fastsettes til 1. mars 2016. 
 

 Stemmeberettigede ved lokal folkeavstemning fastsettes i henhold til bestemmelsene i 
valgloven § 2-2. 

 

 Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i valgloven § 2-6. 
Manntallet for hele kommunen legges ut på følgende steder: 

Hol kommunehus, Hol 
Servicetorget, Geilo 
Manntallet legges ut så snart det lar seg gjøre etter skjæringstidspunktet. 

 

 Valgstyret som ble valg av kommunestyremøte 21. oktober 2015 i sak 13/15 velges som 
valgstyre for lokalfolkeavstemning som i perioden 21. mars til og med 8. april 2016.  
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 Det delegeres til valgstyret å utforme stemmesedlene som skal brukes ved 
lokalfolkeavstemning. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer 
i forbindelse med lokal folkeavstemming.  

 Det delegeres til leder i valgstyret å oppnevne stemmemottakere og valgmedarbeidere 
ved lokalfolkeavstemning. 

 Ambulerende stemning: Det legges opp til ambulerende stemmegiving i kommunen. Fristen 
for å be om ambulerende stemmegiving settes til 6. april 2016.  

 Stemmegiving på institusjoner: Det legges opp til stemmegiving på institusjoner i 
kommunen. Tidspunkt for stemmegiving på Geilotun og Høgehaug avtales med den enkelte 
institusjon og avholdes i tidsrommet 29. mars til 5. april 2016.  

 Stemmesteder og åpningstider til valglokalene i valgperioden:  
Det avholdes lokal rådgivende folkeavstemning i Hol kommune på følgende steder:  
Krets:  Stemmested/lokale  
Hol  Hol kommunehus, tingsalen  
Geilo  Servicetorget, Geilo  

  Kommunestyret vedtar følgende åpningstider for valglokalene:  
21. mars - 6. april 2016 kl. 09.00 – 15.00 (hverdager)  
7. april og 8. april 2016 kl. 09.00 – 20.00 (hverdager)  

  Valgstyret er klageinstans for feil i manntallet ved lokal rådgivende folkeavstemning.  
 
I henhold til godkjent protokoll fra valgstyre i sak 4/16 i møte 8.4.2016 gav rådgivende 
folkeavstemning følgende resultat: 
 
JA   23,46% 
NEI  75,36% 
BLANK  1,17% 
 
Totalt godkjente avgitte stemmer:  1364 
Antall stemmeberettigede:   3666 
 
Valgdeltakelse:    37,2% 

 
 
Forhold til overordnet plan:   
Ikke relevant for saken 
 
Konsekvens for miljø/folkehelse:   
Ikke relevant for saken 
 
Helse-/miljø og beredskapsforhold:   
Ikke relevant for saken 
 
Økonomiske konsekvenser:   
Økonomiske konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing er vurdert i 
utredningsarbeidet. Kortversjon av «Kommunereform, mulig kommunesammenslåing mellom 
Hol kommune og Ål kommune» er lagt ved til kommunestyrets behandling. 
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Vurdering:   
Kommunestyret vedtok i sak 24/16 å gjennomføre rådgivende folkeavstemning. 
Kommunestyret bør følge valgloven § 13-4 også for rådgivende folkeavstemning og godkjenne 
folkeavstemningen. Godkjenningen omfatter ikke resultatet, men gjelder gjennomføringen og 
opptellingen. Valgstyret godkjente i møte 8.4.2016 valgprotokollen for folkeavstemningen. Det 
er ikke kommet inn klager på gjennomføring av rådgivende folkeavstemning. Rådmannen råd til 
at rådgivende folkeavstemning godkjennes. 
 
Saken og resultatet av rådgivende folkeavstemning legges fram for kommunestyret.    
Utredninger, folkemøter og rådgivende folkeavstemning er avholdt i henhold til vedtatt 
tidsplan.  
Kommunestyret må fatte vedtak om en eventuell kommunesammenslåing med Ål kommune 
slik at det kan gis tilbakemelding til fylkesmannen innen fristen som er 30.6.2016. 
 
Alternative forslag til vedtak:   
 
Alternativ 1: 

1. Kommunestyret godkjenner rådgivende folkeavstemning om eventuell 
kommunesammenslåing med Ål kommune avholdt i perioden 21.4.2016 – 8.4.2016. 

2. Hol kommune vedtar å si NEI til kommunesammenslåing med Ål kommune. 
 
Alternativ 2: 

1. Kommunestyret godkjenner rådgivende folkeavstemning om eventuell 
kommunesammenslåing med Ål kommune avholdt i perioden 21.4.2016 – 8.4.2016. 

2. Hol kommune vedtar å si JA til kommunesammenslåing med Ål kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

1. Formannskapet har behandlet saken i møte 12.05.2016 sak 62/16 

 
Behandling 
Fylkesmannens forslag til ny kommuneinndeling er sendt formannskapets medlemmer på e-
post. Fylkesmannens forslag er lagt inn som saksdokument til kommunestyrets behandling. 
 
Erik Kaupang fremmet rådmannens alternativ 1 som forslag til vedtak. 
 
Votering 
Forslag fremmet av Erik Kaupang ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksordfører: Nina Dalen 
 
Vedtak  

3. Kommunestyret godkjenner rådgivende folkeavstemning om eventuell 
kommunesammenslåing med Ål kommune avholdt i perioden 21.4.2016 – 8.4.2016. 

4. Hol kommune vedtar å si NEI til kommunesammenslåing med Ål kommune. 
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RETT UTSKRIFT 
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