NYE MIDT-TELEMARK
STOR KOMMUNE!

ELLER HVER FOR SEG?

Størrelse
folketall
og politisk
tyngde

Ca 17 000 innbyggere og 8000 arbeidstakere og ca 6600 arbeidsplasser blir
Telemarks tredje største kommune og
den 70. største kommunen i landet. En
stor distriktskommune.

Bø 6060 innbyggere
Nome 6536 innbyggere
Sauherad 4351 innbyggere

Vekst,
posisjon,
regional
utvikling

Midt-Telemark kommune vil være en distriktskommune som har ambisjoner og
muligheter for vekst i arbeidsplasser og
folketall. Intensjonsavtalen prioriterer
satsing på et næringsfond for å kunne
være en mer aktiv utviklingsaktør.

Midt-Telemark er fortsatt det samme området bestående av 3 kommuner. Det vil
være konkurranse om arbeidsplasser og
innbyggere.

Tjenester til Tjenestene utføres i hovedsak der de er i
innbyggerne dag. Innenfor helse og omsorg skal en større
organisasjon tilby mer spesialiserte tjenester på en rekke områder. Den viktigste
effekten på tjenesteproduksjon i en større
kommune er sterkere kompetansemiljø
og mindre sårbarhet ved fravær. Effekt av
større fagmiljøer skal brukes til å styrke
tjenesteproduksjonen.

Bø, Nome og Sauherad kommuner har
alle negativt netto driftsresultat i 2014.
Det kan bli større utfordringer å opprettholde tjenestekvaliteten dersom nedgangstider i landet.

Effektivisering

Det er mulig å effektivisere styrings- og
administrasjonskostnadene når man går
fra tre kommuner til en. Et konservativt
anslag fra Telemarksforskning er 15 mill
pr år. Statistisk Sentralbyrå beregner
at man får nedgang i administrasjonskostnadene opp til kommunestørrelser
rundt 20 000 innbyggere.

Hver kommune i dag må effektivisere
betydelig innenfor eksisterende tjenesteområder for å oppnå positivt netto driftsresultat.

Utdanningsregion

Midt-Telemark kommune vil være vertskapskommune for to store videregående
skoler med de fleste viktigste programfagene. Studiested for Høgskolen i
Sørøst-Norge med tilbud innen tre av
fire fakultet i den nye høgskolen. Folkehøgskole. Ny kommune Midt-Telemark har som mål å være best på utdanning i Telemark og opprettholde
dagens skolestruktur.

I dag har Bø kommune hovedansvaret for
vertskapsrollen for Høgskolen i SørøstNorge og for Bø vgs mens Nome har vertskapsrollen for Nome vgs Lunde og Søve.
Sauherad er vertskommune for Sagavoll.
Grunnskolene ligger på Gvarv, Ulefoss,
Lunde, Bø og Folkestad.
Fortsetter neste side
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Helsetjenester

Videreføring av eksisterende lege og
legevakt tjenester. Det skal satses på å
oppnå spesialiseringsgevinster gjennom
sterkere fagmiljøer innenfor både rus/
psykiatri, demens, rehabilitering, hjelpemiddelformidling, lindrende behandling
og eventuelle andre. Minst ett av disse
tilbudene skal lokaliseres i Lunde.

I utgangspunktet løses helsetjenestene
av kommunene selv. Det samarbeides
om legevakt og øyeblikkelig hjelp. Samt
felles kommunoverlege. Kommunene
vil måtte utvide dagens samarbeidsløsninger og utvikle nye for å løse nye
krav og oppgaver.

Lokalisering

Tjenestene skal leveres nærmest mulig der
folk bor. Administrative funksjoner skal
samles og lokaliseres med Rådmann, kulturetat, IKT og stab i Bø, Skoleadminstrasjon, PPT, Barnevern, Landbruk og
skatteoppkrever i Sauherad, Helseadministrasjon, NAV, MTNU og teknisk i Nome.
Dette utnytter de administrative lokalene
som kommunene rår over i dag.

Opprettholdes dagens kommuner vil
eksisterende lokaliseringer i hovedsak
fortsette.

Kulturtilbud

En av landets beste kulturkommuner. En
kulturadministrasjon. Kulturskole, bibliotek og frivillig aktivitet der folk bor.

Kulturadministrasjonene er små fagmiljøer hver for seg med lite spesialisert
kompetanse.

Økonomi

Den nye kommunen vil bruke 50 mill i
engangsstøtte fra staten til å finansiere
engangskostnadene med å etablere den
nye kommunen.
Mål for ny kommune netto driftsresultat
på 1,75 % for å gi økonomisk handlingsrom.

Kommunene hver for seg må prioritere
sterkt for å oppnå positivt netto driftsresultat over tid. Nytt inntektssystem
straffer kommuner som ikke slår seg sammen.

Investeringer

Prioritert i intensjonsavtalen
Ny brannstasjon på Ulefoss
Skolebygg på Gvarv
Fremtidig utvidelse ungdomsskolen Bø

De samme prioriteringene ligger inne i
hver kommunes planer.

Kommunestyre

Nytt felles kommunestyre skal ha 39
representanter for å sikre tilstrekkelig
representasjon ved oppstart av en ny
kommune. Felles nemnd for etablering
av ny kommune skal ha 5 fra hvert
kommunestyre

I dag har Bø 25 representanter, Nome 29
representanter og Sauherad 29 representanter
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