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Kommunestyret har behandlet saken i møte 31.03.2016 sak 19/16 
 
Møtebehandling 
 
Hallgeir Kjeldal fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til vedtak: 
Bamble kommune har svart på Stortingets krav om gjennomført kommunereform og 
prosessen er avsluttet. Bamble kommune opprettholdes som selvstendig kommune 
innenfor dagens grenser. 
 
Begrunnelse: 
 
Sammen med de fem andre Grenlandskommunene (Siljan, Skien, Porsgrunn, 
Kragerø og Drangedal) har Bamble kommune gjennomført en utredning i regi av 
Agenda Kaupang. Bamble kommune har hatt rapporten ute på høring hos 
befolkningen og i tillegg avholdt to folkemøter hvor rapporten ble gjennomgått og 
forklart. Bamble kommune har derfor et godt grunnlag til å konkludere i denne saken. 
De eventuelle fordelene med en sammenslåing, er ifølge rapporten i hovedsak 
knyttet til samfunnsutvikling og ekstern påvirkningskraft. Kommunestyret mener at 
disse mulighetene på en likeverdig måte kan utløses gjennom et styrket samarbeid 
på tvers av kommunegrenser i Grenland. Egen sak om dette vil bli fremmet før 
sommeren 2016. 
Rapporten klar på at en storkommune vil ha klare lokaldemokratiske ulemper.  
Bamble har en størrelse som tilsier at man kan ha en kostnadseffektiv og 
kvalitetsmessig forsvarlig tjenesteproduksjon, god myndighetsutøvelse, kompetent 
administrasjon og et levende lokaldemokrati. Dette underbygges også av Stortingets 
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eget vedtak som visert til kommunestørrelse på ca. 15.000 innbyggere er ønskelig og 
nødvendig for å kunne ivareta kommunens oppgave som samfunnsbygger og 
tjenesteyter. 
Bamble kommune har ikke mottatt noen henvendelse fra en eller flere 
nabokommuner. Kommunen har heller ikke selv tatt initiativ til dette, men forholdt seg 
til den felles utredningsprosessen i Grenland. 
Når det nå viser seg at den felles utredning og prosess som er gjort i Grenland ikke 
føres videre, finner Bamble det ikke riktig å ta initiativ til en mindre 
kommunesammenslåing med en eller flere av nabokommunene.  
Denne beslutning er tatt på grunnlag av at Bamble gjennom den prosess som har 
vært, har fått signaler om og forstått at ingen av de øvrige 5 kommuner har ønsket og 
har interesse av å slå seg sammen med Bamble ensidig. 
Bamble kommune vil som egen kommune gjennom samarbeid på tvers av 
kommunegrenser ha nytte av og bidra til å utnytte de strategiske mulighetene som 
ligger i Grenland og de nye mulighetene som utløses av en forbedret infrastruktur 
mot Vestfoldbyene. 
Bamble kommune vil være en aktiv aktør i arbeidet med å videreutvikle samarbeidet i 
Grenland knyttet til kommunes rolle som samfunnsutvikler. 
 
 
 
Votering 
 
Hallgeir Kjeldals forslag vedtatt mot 5 stemmer. 
 
Vedtak  
 
Bamble kommune har svart på Stortingets krav om gjennomført kommunereform og 
prosessen er avsluttet. Bamble kommune opprettholdes som selvstendig kommune 
innenfor dagens grenser. 
 
Begrunnelse: 
 
Sammen med de fem andre Grenlandskommunene (Siljan, Skien, Porsgrunn, 
Kragerø og Drangedal) har Bamble kommune gjennomført en utredning i regi av 
Agenda Kaupang. Bamble kommune har hatt rapporten ute på høring hos 
befolkningen og i tillegg avholdt to folkemøter hvor rapporten ble gjennomgått og 
forklart. Bamble kommune har derfor et godt grunnlag til å konkludere i denne saken. 
De eventuelle fordelene med en sammenslåing, er ifølge rapporten i hovedsak 
knyttet til samfunnsutvikling og ekstern påvirkningskraft. Kommunestyret mener at 
disse mulighetene på en likeverdig måte kan utløses gjennom et styrket samarbeid 
på tvers av kommunegrenser i Grenland. Egen sak om dette vil bli fremmet før 
sommeren 2016. 
Rapporten klar på at en storkommune vil ha klare lokaldemokratiske ulemper.  
Bamble har en størrelse som tilsier at man kan ha en kostnadseffektiv og 
kvalitetsmessig forsvarlig tjenesteproduksjon, god myndighetsutøvelse, kompetent 
administrasjon og et levende lokaldemokrati. Dette underbygges også av Stortingets 
eget vedtak som visert til kommunestørrelse på ca. 15.000 innbyggere er ønskelig og 
nødvendig for å kunne ivareta kommunens oppgave som samfunnsbygger og 
tjenesteyter. 
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Bamble kommune har ikke mottatt noen henvendelse fra en eller flere 
nabokommuner. Kommunen har heller ikke selv tatt initiativ til dette, men forholdt seg 
til den felles utredningsprosessen i Grenland. 
Når det nå viser seg at den felles utredning og prosess som er gjort i Grenland ikke 
føres videre, finner Bamble det ikke riktig å ta initiativ til en mindre 
kommunesammenslåing med en eller flere av nabokommunene.  
Denne beslutning er tatt på grunnlag av at Bamble gjennom den prosess som har 
vært, har fått signaler om og forstått at ingen av de øvrige 5 kommuner har ønsket og 
har interesse av å slå seg sammen med Bamble ensidig. 
Bamble kommune vil som egen kommune gjennom samarbeid på tvers av 
kommunegrenser ha nytte av og bidra til å utnytte de strategiske mulighetene som 
ligger i Grenland og de nye mulighetene som utløses av en forbedret infrastruktur 
mot Vestfoldbyene. 
Bamble kommune vil være en aktiv aktør i arbeidet med å videreutvikle samarbeidet i 
Grenland knyttet til kommunes rolle som samfunnsutvikler. 
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