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1. Indledning

Dette aftalegrundlag er udarbejdet af gruppeformændene i byrådene i Struer og 
Holstebro Kommuner for at sikre afklaring om en kommunesammenlægning eller 
fortsat udbygning af samarbejdet mellem de to kommuner. 

Aftalegrundlaget indeholder de vilkår og visioner, der udgør grundlaget for en 
folkeafstemning om en eventuel kommunesammenlægning mellem Struer og 
Holstebro kommuner.
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2. Formål

Struer Kommune og Holstebro Kommune har brug for hinandens respektive 
styrker til fortsat at sikre udvikling i hele det nordvestjyske område og gå 
fremtiden i møde med endnu større faglig, økonomisk og regional 
gennemslagskraft. 
 
De to kommuner er allerede hinandens forudsætninger og samarbejder på knap 
50 specifikke områder. 
 
En større og mere synlig kommune forventes at kunne få mere indflydelse og 
være bedre rustet til en lang række opgaver, lokalt såvel som regionalt og 
nationalt. Det gælder eksempelvis erhvervsudvikling, bosætning, uddannelse og 
arbejdspladser samt planlægning, miljøansvar og sundhedsopgaver.
 
Samfundsudviklingen skaber pres, men også muligheder, når lokalsamfundene 
formår at stå sammen og udnytte kræfterne til at gøre gavn og skabe værdi for 
borgere og virksomheder.

3. Navn på den nye kommune

Den nye sammenlagte kommune skal hedde Holstebro Kommune.

Det er vigtigt at signalere entydighed og genkendelighed for hele området og 
fastholde association til kommunens største by, der er vækstdynamo for hele det 
Nordvestjyske område.

4. Organisering

Byrådet i den nye sammenlagte kommune skal bestå af 31 medlemmer. 

Der er stor lighed i den nuværende udvalgsstruktur i de to kommuner, og derfor 
tager den kommende udvalgsstruktur i den nye kommune også afsæt heri. På 
forhånd tilstræbes der enighed om principperne i strukturen. 

Til sikring af det lokale demokrati og borgerinddragelse skal det drøftes, hvilke 
øvrige tiltag, der kræver politisk deltagelse.

5. Administration og politisk betjening

Den centrale administration og den politiske betjening placeres i Holstebro. 

Byrådsmøderne afholdes på Holstebro Rådhus.

Der forventes et rationale i størrelsesordenen cirka 30 mio. kr.
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6. Borgervendte funktioner

Den eksisterende kommunale struktur er grundlaget for den ny kommune og for 
den samordning, der efterfølgende skal ske af serviceniveauet.

Borgerservice skal sikres borgernært i hele den ny sammenlagte kommune. 
Faglighed og effektive arbejdsgange går hånd i hånd.

De nuværende borgervendte aktiviteter, der er i Holstebro og Struer Kommuner 
skal fortsætte, og Struer Rådhus huser udvalgte af disse funktioner.

7. Tryghedserklæring til alle ansatte

Alle medarbejdere og ledere vil blive overført til den nye kommune, hvor de som 
udgangspunkt følger opgaven. Alle må dog være indstillet på, at der kan ske 
ændringer i opgaver og arbejdssted, ligesom der i den nye kommune kan opstå 
behov for en ændret sammensætning af de personalemæssige kompetencer. 

Tilpasning som følge af kommunesammenlægningen vil ikke ske gennem 
afskedigelser. Eventuelle tilpasninger og rationaler på personale vil alene ske ved 
naturlig afgang eller eventuelt omplacering til anden stilling. 

8. Folkeafstemning

Der afholdes to selvstændige folkeafstemninger den 3. december 2015 - en i 
Struer Kommune og en i Holstebro Kommune - om mulig 
kommunesammenlægning af Struer og Holstebro Kommuner.

Det er vejledende afstemninger, hvor de to byråd er sindet at følge resultatet af 
folkeafstemningen. 

Der skal være et flertal i Struer Kommune og et flertal i Holstebro Kommune for at 
gennemføre en kommunesammenlægning.

9. Efterfølgende proces

Den 6. oktober 2015 – 3. december 2015
De to kommuner udarbejder i fællesskab informations- og oplysningsmateriale om 
folkeafstemningen den 3. december 2015, samt information om de overordnede 
vilkår for den nye kommune.

Herudover afvikles der to sideløbende processer i Struer Kommune og Holstebro 
Kommune, hvor hver kommune afholder borgermøder.
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Efter den 4. december 2015 
Såfremt resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015 viser et flertal i 
begge kommuner og de 2 byråd beslutter at gennemføre en 
kommunesammenlægning, skal der

- udarbejdes en ansøgning til Indenrigsministeren om en 
kommunesammenlægning

- udarbejdes et udkast til vilkårsdokument for 
sammenlægningsprocessen, som skal godkendes af 
Indenrigsministeriet.

Den nye kommune træder i kraft den 1. januar 2018. 

10. Stemmeseddel

Der er i det efterfølgende vedlagt opslag og stemmeseddel for Struer Kommune 
og Holstebro Kommune.
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OM KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN

Der afholdes to selvstændige folkeafstemninger om kommunesammenlægning - en afstemning i Struer 
Kommune og en afstemning i Holstebro Kommune. Der skal være et flertal i begge kommuner, for at 
kommunesammenlægningen kan gennemføres. En eventuel kommunesammenlægning skal endelig godkendes 
af Social- og Indenrigsministeriet. 

STRUER KOMMUNE

STEMMESEDDEL

OM KOMMUNESAMMENLÆGNING

Folkeafstemning om en kommunesammenlægning mellem Struer Kommune og Holstebro 
Kommune.

Sæt 1 (ét) kryds:

Skal Struer Kommune og Holstebro Kommune sammenlægges til én kommune fra den 1. 
januar 2018?

JA NEJ

HOLSTEBRO KOMMUNE

STEMMESEDDEL

OM KOMMUNESAMMENLÆGNING

Folkeafstemning om en kommunesammenlægning mellem Holstebro Kommune og Struer 
Kommune.

Sæt 1 (ét) kryds:

Skal Holstebro Kommune og Struer Kommune sammenlægges til én kommune fra den 1. 
januar 2018?

JA NEJ


