VEDLEGG
Sammenslåing av Ramnes og Våle kommuner i Vestfold fylke. Iverksetting og
unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover.
Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 28. april 2000 med hjemmel i
Lov av 21.desember 1956 nr 3 om endring i kommunal inndeling § 17.
Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte
særlover vedrørende gjennomføring av sammenslutningen mellom Ramnes
kommune og Våle kommune.

1. Ramnes kommune og Våle kommune skal med virkning fra 1.1. 2002 sluttes
sammen til en kommune. Det ble 11.10.99 fattet vedtak i de to
kommunestyrene om at kommunene skal sluttes sammen fra 1.1.2002. Navnet
på den nye kommunen fastsettes til Re.
2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 31 medlemmer.
3. Det gjøres unntak fra valglovens § 24, som fastsetter at
kommunestyrevalgperioden skal være fire år. Unntaket innebærer at:
- De sittende representanters periode forkortes med 2 år.
- Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for Re i 2001.
Representantene velges for 2 år.

4. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning,
forhåndsstemmegivning og klagerett regnes det ekstraordinære
kommunestyrevalget i 2001, som om sammenslutningen alt er gjennomført.
Det føres ett felles manntall for de to kommunene.
Valgstyret skal bestå av minst 5 personer og velges av og blant styringsgruppas
politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ha en forholdsmessig
sammensetning.
Valgstyret kalles første gang sammen av leder av styringsgruppa. Det velger
selv sin leder.
Manntallet føres av valgstyret, jf valglovens § 4.
Utlegging av manntallet etter valglovens § 7 skjer på de steder i den nye
kommunen som valgstyret bestemmer.
Bestemmelsene i valgloven gjelder ellers så langt de passer.

5. Det opprettes en felles styringsgruppe til å forestå forberedelsene av
sammenslutningsprosessen. Kommunestyrene i Ramnes og Våle kan overdra
den myndighet til styringsgruppa som de blir enige om, herunder adgang til å
tilsette administrasjonssjef og øvrig administrativ toppledelse. Dette innebærer
at styringsgruppa kan få myndighet som etter kommunelov og øvrig lovgivning
tilligger kommunestyret selv. Det er en forutsetning at kommunen vurderer
hvorvidt myndighetsoverdragelsen er nødvendig av hensyn til
sammenslutningsprosessen, jf kravet i kommuneinndelingloven § 17.
Vedtakene i styringsgruppa fattes med simpelt flertall.
6. Lederen av styringsgruppa kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Re
kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget.
7. Det nyvalgte kommunestyret treffer høsten 2001 selv vedtak om neste års
budsjett på grunnlag av innstilling fra formannskapet i den nye kommunen.
Videre treffer det nyvalgte kommunestyret de vedtak som er nødvendige for
iverksetting av sammenslutningen.
8. Funksjonsperioden for de nåværende kommunestyrene i Våle og Ramnes
kommuner videreføres inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslutningen.
Deres ansvar og myndighet er likevel begrenset til det som er nødvendig for å
avslutte virksomheten i de eksisterende enhetene.
9. Budsjettet og økonomiplan for den nye kommunen for 2006 skal vedtas av det
nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandlingen gjelder ikke de
frister som er fastsatt i kommuneloven § 44 pkt. 1 og 2 og § 45.
10. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ramnes og Våle kommuner, skal
fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Re kommune inntil nye
alminnelige vedtekter er gitt. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30.
juni 2002.
11. Valg etter domstolsloven § 57 og 75, jf § 79, samt etter jordskifteloven § 8,
foretas i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyret. Det nyvalgte
kommunestyret gir likeledes forslag til valg av skjønnsmenn etter
skjønnsprosesslovens § 14.
12. Representantene i de kirkelige fellesrådene i Ramnes og Våle kommuner skal
være representanter i fellesrådet for den nye kommunen, jf kirkeloven §5. Hvis
fellesråd velges før det nye kommunestyret er konstituert, velger
styringsgruppa kommunens representant i fellesrådet.
13. Fylkesmannen kan føre lovlighetskontroll av avgjørelser truffet av
styringsgruppa som forbereder kommunesammenslutningen i hht
kommuneloven § 59.

14. Kostnader i forbindelse med forberedelser til sammenslutningen kan
forskutteres gjennom innbetaling til en felleskonto som styringsgruppa
disponerer.
15. Ramnes kommune og Våle kommune kan gjennom vedtak i de respektive
kommunestyrene vedta å ha en felles administrasjon, med en
administrasjonssjef og en regnskapskyndig person, med faglig ansvar for
regnskapet. Det gjøres unntak fra kommuneloven § 22 nr.1 og § 24 nr. 2.
Den felles administrasjon vil få den samme vedtakskompetanse som tidligere
var tillagt de to enkeltstående administrasjonene, med mindre
kommunestyrene bestemmer noe annet.
Bestemmelsene i kommuneloven vil for øvrig gjelde fullt ut, med de
tilpasninger som kreves med henblikk på at administrasjonen må forholde seg
til to kommunestyrer.
Det gjøres unntak fra enkelte særlover som pålegger den enkelte kommune å
inneha stillinger på enkelte funksjonsområder. Ramnes kommune og Våle
kommune anses dermed administrativt som en kommune fra tidspunkt for
opprettelse av felles administrasjon.
Det gjøres videre unntak fra domstolloven § 27 første punktum, som pålegger
den enkelte kommune å ha et forliksråd. Kommunestyrene i Ramnes og Våle
kan vedta at de skal ha et felles forliksråd frem til kommunesammenslutningen.
16. Departementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet
til unntak fra lov for å sikre gjennomføring av sammenslutningen.
17. Denne resolusjon trer i kraft straks.

