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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune skal fortsatt være egen, selvstendig kommune med dagens kommunegrenser.

SAMMENDRAG
Alle kommuner i landet er pålagt å vurdere fremtidig kommunestruktur innen 30. juni 2016.
Utredningen som nå er gjort gir grunnlag for rådmannens innstilling og politisk beslutning.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår,
Utvalg for oppvekst, Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet

Videre saksgang:

Saksopplysninger:

Det er i vedlagte kommunereform-utredning beskrevet og gjort vurderinger av kommunens
nåværende og framtidige posisjon, ut fra de vurderingskriteriene som er satt av sentrale
myndigheter. For å fange opp folkemeningen er det gjennomført spørreundersøkelser blant
befolkningen generelt, samt spesifikt for ungdom, næringslivet, lag og organisasjoner.
Utredningen er gjort med interne ressurser, og på et nivå i samsvar med kommunestyrets
bestilling om å gjennomføre en moderat utredningsprosess. Kommunen har gjort seg nytte av
veiledninger og verktøy gitt av kommunaldepartementet og KS. Sentio Research har
gjennomført brukerundersøkelsene.
Vurdering:
Askøy kommune er en egen øy, og kommunegrensen følger øyens grense. Kommunen har en
attraktiv beliggenhet like utenfor Bergen, og har de siste årene vært preget av befolkningsvekst.
Med et folketall tett oppunder 30.000, og fortsatt vekstpotensiale, har kommunen en størrelse
som tilsier at den er egnet, og robust nok til å forbli egen kommune, også om flere oppgaver blir
overført fra statlig eller fylkeskommunalt nivå.
Vurderingen understøttes av kommunens egne ståstedsanalyser, og er sammenfallende med
befolkningens, næringslivets og de folkevalgtes vurderinger og ønsker.
Kommunenes oppgavespekter er stort. Selv for en kommune på Askøys størrelse er det områder
det er vanskelig å bygge opp tilstrekkelig spisset kompetanse på. Selv om kommunen forblir
egen selvstendig kommune med nåværende kommunegrense, er det områder der kommunen er
tjent med å søke samarbeid og inngå i større fellesskap. Kommunen er også bevisst sin
tilhørighet til en større Bergensregion.
Askøybroen gir fastlandsforbindelse til Bergen, og fast båtrute går mellom kommunesenteret på
Kleppestø og Bergen sentrum. For askøyværinger er det mest naturlig å reise til Bergen for å
oppsøke offentlige tjenester i den grad de ikke finnes lokalt, men det er også aktuelt for
kommune å samarbeide med andre kommuner i nærheten på spesifikke områder.
Folkehelseperspektiv:
Kommunen er, og vil være, i stand til å ivareta satsningen på å skape god folkehelse.
Økonomi:
Økonomiske forhold belyses i utredningen.
Vedlegg: Kommunereformutredning for Askøy kommune
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