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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er kjent med den igangsatte kommunereformen fra orientering og behandling 

av sak om oppfølging av reformen i Ringerike kommune. Kommunestyret fattet 25.09.2014 

følgende vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som 

ønsker det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle 

kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 

fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er 

omfattet av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg 

når dette blir aktuelt. 

 

Ordføreren oversendte dette vedtaket til Hole og Jevnaker kommuner og inviterte til 

sonderinger om mulig utredningssamarbeid. 

 

 
Beskrivelse av saken 

I etterkant av behandlinger i respektive kommuner, har ordførerne i Hole, Jevnaker og 

Ringerike gjennomført noen sonderinger om mulig felles prosess og utredningsarbeid. 

Fylkesmannen har vært representert ved to av disse sonderingene. 

 

Saken ble behandlet på Ringerikstinget 26. november. Da drøftet formannskapsmedlemmene 

fra de tre kommunene det videre arbeidet i Ringeriksregionen. 

 

Etter oppdrag fra ordførerne hadde rådmennene i fellesskap utarbeidet saksframlegg til 

Ringerikstinget i denne saken med følgende konklusjon: 

 
Rådmennene har drøftet saken i møte 13. november og vil anbefale at det utarbeides 
likelydende saksframlegg til behandling i de tre kommunestyrene i januar. Saksframlegget bør 



 

 

ta utgangspunkt i de vedtak kommunene har gjort så langt i prosessen og beskrive hvordan 
de tre kommunene i fellesskap kan arbeide videre med reformen. 
 
Målet er å utrede muligheten for å bygge en ny felles kommune i Ringeriksregionen og å 
beskrive hvordan en slik kommune kan se ut. 
Saksframlegget bør legge føringer for prosess for arbeidet, og bør spesielt belyse: 

 Behov for felles politisk styringsorgan for dette arbeidet 

 Aktuelle utredningstemaer 

 Forslag til felles framdriftsplan 

 Økonomi til arbeidet 

 Hvordan håndtere invitasjoner fra andre kommuner og eventuelle parallelle løp 

 

 

 

Fra sak 3 i protokollen fra Ringerikstingets møte 26.11.2014 siteres: 

 
3. Kommunereformen – Status og videre arbeid i Ringeriksregionen. 

Saksframlegg med forslag til vedtak utarbeidet av rådmennene var utsendt til Ringerikstinget 
på forhånd. I forkant av Ringerikstingets møte hadde Hole kommune invitert til møter med 
hhv. Jevnaker og Ringerike kommuner 26. november. 
 
Med bakgrunn i de gjennomførte samtalene mellom kommunene tidligere på dagen fremmet 
ordførerne i fellesskap følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for å 
skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre 
prosessen. 

3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 
behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene 
har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 
informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

 
Kristin F. Bjella, Hole kommune fremmet forslag om å legge til ordet «eventuelt» i pkt. 1. 
Dette ble vedtatt. 
 

Vedtak: 

 

1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for 

eventuelt å skape en ny kommune. 

2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre 

prosessen. 

3.  Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 

behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene 

har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 

informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 
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