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Stortinget behandling 18. juni 2014

Flertallet (Ap, FrP, H, KrF og V) var:

positive til at alle landets kommuner høsten

2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte

på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå

seg sammen med nabokommuner. 

Flertallet forventer at kommunene på en god måte fra

starten av en slik prosess involverer innbyggere,

organisasjoner og ansatte på en god

måte.



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

uGode og likeverdig tjenester

uHelhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling

uBærekraftige og økonomisk 

robuste kommuner

uStyrket lokaldemokrati

Kilde: KMD
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Kommunereform- mål



Ekspertutvalgets anbefalinger 

1. Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å 

sikre en god oppgaveløsning. 

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg 

funksjonelle samfunnsutviklingsområder. 

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk 

deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode 

og slagkraftige demokratiske arenaer. 



Samfunnsmessige hensyn Kriterier

TJENESTEYTING

Kvalitet i tjenestene

Effektiv bruk av samfunnets ressurser

Likeverdighet

1.Tilstrekkelig kapasitet

2.Relevant kompetanse

4.Effektiv tjenesteproduksjon

5.Økonomisk soliditet

6.Valgfrihet

12.Statlig rammestyring

MYNDIGHETSUTØVELSE

Rettssikkerhet 1.Tilstrekkelig kapasitet

2.Relevant kompetanse

3.Tilstrekkelig distanse

SAMFUNNSUTVIKLING

Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser 

tilpasset klima- og miljøhensyn

Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og 

storsamfunnet

7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

1.Tilstrekkelig kapasitet

2.Relevant kompetanse

DEMOKRATISK  ARENA

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring

Lokal politisk styring

Levende lokalt folkestyre

Aktiv lokal politisk arena

8.Høy politisk deltakelse

9.Lokal politisk styring

10.Lokal identitet

11.Bred oppgaveportefølje

12.Statlig rammestyring





Oppdragsbrev til Fylkesmannen

3. juli 2014
• Sørge for gode og lokalt forankrede prosesser i samarbeid 

med KS

• Tilrettelegge for bruk av departementets «verktøy» 

(utfordringsbilde, veileder, bruk av fakta/statistikk)

• Følge spesielt opp kommuner som ikke på eget initiativ tar  
lokalt eierskap 

• Gjøre en samlet vurdering av alle kommunestyrevedtakene –
vurdert opp mot målene for reformen, samt legge vekt på 
helheten i regionen og fylket



Prosess i kommunene

Vedtak 2016 Stortinget 2017

Nei Ja
Sammen
-slåing

Nå

• Utredningsansvar 

• Utredningsperioden 

• Høsten 2014 til høsten 2015 (løp1) – Ny kommune 1.1.2018

• Høsten 2014 til våren 2016 (løp 2) – Ny kommune 1.1.2020

• Sak fremmes for kommunestyret som treffer vedtak om sammenslåing 

eller ikke innen sommeren 2016. 



Utfordrings- og mulighetsbilde  
De lokale og regionale prosessene må ta utgangspunkt i

• Målene for reformen

• Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur

• Egne mål

Metode: Hvilke relevante fakta skal med? Hvordan skal de hentes 

inn? 

Prosessplan/Framdriftsplan

Involvering



Faser i framdriftsplanen
kilde: prosessplan for kommunereformen i Nord-Trøndelag



Økonomiske virkemidler
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Dagens virkemidler videreføres – med en litt 

annen innretning enn i dag: 

• Inndelingstilskudd

• Dekning av engangskostnader

• Reformstøtte

I tillegg: helhetlig gjennomgang av 

inntektssystemet – ses i sammenheng med 

reformen



Dekning av engangskostnader

Reformstøtte

30 mill



Andre virkemidler og verktøy

• Kommunereform.no 

• Verktøy. «Ny kommune» 

• Veileder frem til sammenslåing

• Nytt rundskriv Inndelingsloven

• Veileder innbyggerundersøkelse

Kommer:

• Veileder nærdemokrati

• Veileder «fra sammenslåingsvedtak til 

iverksettelse»



Øvrige tiltak

• Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid

• Avvikling av samkommunen



Oppgavemeldingen
Velferdsoppgaver

• Tannhelse 

• Rehabilitering

• Basishjelpemidler

• Forsøk DPS 

• Barnevern

• Familievern

• Boligtilskudd 

• Varig tilrettelagt arbeid 

• Arbeids- og utdanningsreiser

• Finansiering pasienttransport 

Annet

• Vigselsrett for borgerlige vielser 

• Notarialforretninger 

• Godkjenning svømmeanlegg 

• Sivile politioppgaver 
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Lokal utvikling

• Tilskudd frivilligsentraler 

• Forenkling av utmarksforvaltning 

• Lokal nærings- og samfunnsutvikling

• Motorferdsel 

• Større handlingsrom, plan- og 

byggesaker 

• Tilskudd nærings- og miljøtiltak i 

skogbruk 

• Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv

• Konsesjonsbehandling småkraftverk 

• Enkeltutslippstillatelser, 

forurensningslov 

• Naturforvaltning 



Mer fra oppgavemeldingen
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De største kommunene kan få: 

- Videregående skoler 

- Kollektivoppgaver 

Klare forutsetninger 

Regionalt nivå

Fortsatt tre forvaltningsnivåer 

Regionnivået inviteres inn i reformen 

Vil vurdere nye oppgaver til fylkeskommunen 

Samfunnsutviklingsaktør 



Rissa og Leksvik er enige om 

intensjonsavtale



Status i Nord-Trøndelag

• Alle kommuner har vedtatt igangsetting av kommunereformarbeid.

• Alle kommuner har skissert mulige retningsvalg for utredning. Varierende antall fra 2 til 8 
alternativer.

• Alle kommuner ønsker i tillegg å utrede alternativet om å bestå som egen kommune (0-
alternativet).

• Leksvik kommune har vedtatt intensjonssamtale sammen med Rissa kommune

• Det er etablert styringsgrupper/ad hoc grupper/forhandlingsutvalg for å jobbe med reformen. 
Flere har med tillitsvalgte. 

• Flere felles prosessplaner/utredninger vedtatt – Ytre Namdal, Indre Namdal og hele Namdal, 
samt Inn-Trøndelag (under arbeid).

• Flere kommuner har skissert planer om innbyggerinvolvering, men ikke alle kommunene har 
egne prosjekt-/ prosessplaner ennå.

• Grensejusteringer – få kommuner tar opp dette i sine planer.



Kommunenes ønsker om bistand 
(følges opp i samarbeidet mellom FM, KS, DS og NTFK)

PRAKTISK:

Involvering av ungdom

Innbyggerundersøkelse

Mal utredning /Relevant beslutningsinformasjon

Notat folkeavstemming

PROSESS:

Prosjektlederforum

Prosessbistand

Svare opp henvendelser/konkrete problemstillinger

Tema felles samlinger

VIRKEMIDLER:

Skjønnsmidler



Fylkesmannen i N-Ts forventninger 

og oppfordringer til kommunene:

1. Begrens antall utredningsalternativer så snart som mulig 
(forutsigbarhet for nabokommuner)

2. Prosessplan - forankring i egen kommune

3. Framdrift

4. Samordne utredinger med naboer – i tid – i innhold

5. Områder som er aktuelle for grensejustering?

6. Samisk forvaltningsområde



Status i Sør-Trøndelag

 Prosessen fra oppstart til nå.

o Organisering og representativitet 
ivaretatt. 

o Mye bra innbyggerinvolvering, 
men store forskjeller

o Sonderinger med naboer er 
gjennomført

o Rissa kommune har vedtatt 
intensjonssamtale sammen med 
Leksvik kommune

 Geografiske retningsvalg

o Alle kommuner har fattet vedtak
på geografiske retningsvalg

http://fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/Skjult-side-Kommunereformen/Status-i-kommunene-pr-010215/


Forventinger til kommunenes arbeid fremover 

(S-T)
 Til 1.juli 2015

at kommunene gjennom dialog/sonderinger har avklart hvilke sammenslåingsalternativer 
som er realistiske og som skal utredes

 FM anbefaler at dersom det ikke særlig kan begrunnes at maks 2 alternativer 
utredes. Dette ut fra kapasitet- og samtidighet, samt behov for tillit og tett 
samhandling i prosessene. 

 FM anbefaler mer forpliktende prosesser, ikke utrede hver for seg

 FM anbefaler at kommunene lager felles prosjekt med tydelig beskrivelse av prosess 
videre, innhold og fremdriftsplan for de alternativ som skal utredes

 FM anbefaler at hver enkeltkommune avklarer for sin del særskilte problemstillinger  

 Del på kunnskapsgrunnlag/ analysekompetanse

 Til 31.des 2015

Det bør nå foreligge et beslutningsalternativ for kommunen

 Hver kommune bør ha utredet 0-alternativet ut fra et fremtidsbilde ( roller oppgaver i 
dag og i fremtiden, sårbarhetsanalyse) - å være egen kommune betyr ikke å fortsette 
som i dag

 Innbyggerinvolvering ( folkemøter, innbyggerundersøkelser)

 Politikeropplæring nye politikere

 Ikke glem utfordrings- og mulighetsbilde fram i tid

 Tenk tidlig på intensjonserklæringer

 Deling av kommuner ?

 Spør grendene i innbyggerundersøkelser

 Samisk forvaltningsområde



• For løp 1 kreves kommunestyrevedtak (felles) i 2015

• Frist for innsending av endelig vedtak til FM: 1. juli 

2016    (det tilbys mal og veiledning mht utforming av 

vedtakene).

• Høsten 2016: Fylkesmannen oppsummerer 

vedtakene fra alle kommuner og sender over til KMD 

sin vurdering.

Kommunenes endelige vedtak 

2015-2016


