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Fram til i dag har diskusjonen vært: 

Utfordringsbildet  kreves felles handling? 

• Underliggende utvikling: 
 
– Polarisering i befolkningsutvikling 
– Krav/forventninger til kommunal tjenesteyting 

øker 
– Press på kompetanse, kvalitet og effektiv 

ressursbruk 
– Knapphet på arbeidskraft og mangel på 

kompetanse  
– Rettigheter/rettsliggjøring 
– Behov for samordning av areal, transport, 

bolig, næring mv rundt storbyene 
 

 
• Voksende reformtrykk på mange 

sektorer 

 





Det kommer en kommunereform - tydelig framdrift og virkemidler 

Dok 8 forslag om 

regionnivå «Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til 

fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med 

arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene» 

Flertall via H, Frp, V og KrF 

Vedtatt 

18.06.14 



• Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, 

Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor 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. Slik involvering øker sannsynligheten 

for et best mulig prosess for lokalsamfunnet. 

 

• Komiteen medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringer i 

kommunestrukturen, men støtter ikke regjeringens bruk av tvang, og kan derfor 

ikke støtte regjeringens kommunereform slik den er lagt frem. Endringer i dagens 

kommuneinndeling er nødvendig for å sikre like gode velferdstjenester for alle 

innbyggere, i funksjonelle og bærekraftige kommuner. 

 

• Alle (unntatt Sp) ønsker en kompetansereform for å styrke tjenestetilbud/velferd 

 

• Komiteens flertall, H, FrP, KrF, V 

• Unaturlig å sette en minimumsgrense for folketall 

• Kommunene må gjennomføre lokale prosesser ihht framdrift = 

utredningsansvar 

• Konklusjon om ikke-sammenslåing må respekteres, men unntak kan være 

aktuelt 

 



«Styre eller bli styrt» - kommunene oppfordres  

til å ta grep 

 og sette seg i førersetet  



Tverrpolitisk enighet om 
utfordringene 

 Dagens grenser hindrer 
gode løsninger 

 Større ansvar, flere oppgaver 

 Kapasitet og kompetanse 

 Lokaldemokrati under press:  
- interkommunalt samarbeid  
- sterk statlig detaljstyring 

 

Utfordringer for  

Store (areal, næring, plan, samferdsel)  og  

små (kompetanse, kapasitet) 

 

 



Bo- og 

arbeids-

markeds-

regioner 
 

(NIBR 2012) 



 

uGode og likeverdig tjenester 
uHelhetlig og samordnet  

samfunnsutvikling 
uBærekraftige og økonomisk  

robuste kommuner 
uStyrket lokaldemokrati 

 
 

Hvilken organisering av offentlig forvaltning 

gjør år region mest mulig slagkraftig og  

konkurransedyktig? 

 

Kommunereform- mål 



 Tilstrekkelig kapasitet 

 Relevant kompetanse 

 Tilstrekkelig distanse 

 Effektiv tjenesteproduksjon 

 Økonomisk soliditet 

 Valgfrihet 

 Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

 Høy politisk deltakelse 

 Lokal politisk styring 

 Lokal identitet 
  

Kriterier rettet mot staten: 

 Bred oppgaveportefølje 

 Statlig rammestyring 
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Ekspertutvalget kriterier 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Fase 1: Kommuner som vedtar 
sammenslåing senest høsten 2015:  
kongelig resolusjon 

• Fase 2: Vedtak i kommunene 
sommeren 2016. Oppsummering via 
Fylkesmennene til departement, som 
lager prp om kommunestruktur  
til Stortinget våren 2017 

 

Nye kommuner 

fra 1/1-2018 

Nye kommuner 

fra 1/1-2020 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Dekning av engangskostnader  

• Standardisert modell – uten søknad 
 

• Differensiert på antall kommuner og antall 
innbyggere: 
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Antall kommuner og 

innbyggere i  

sammenslåingen 

0-19 999 

innbyggere 

20- 49 999 

innbyggere 

50- 99 999 

innbyggere 

Over 100 000 

innbyggere 

2 kommuner 20 mill. 25 mill. 30 mill. 35 mill. 

3 kommuner 30 mill. 35 mill. 40 mill. 45 mill. 

4 kommuner 40 mill. 45 mill. 50 mill. 55 mill. 

5 eller flere komm. 50 mill. 55 mill. 60 mill. 65 mill. 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Reformstøtte  

• Tidligere: støtte til infrastrukturtiltak 

• Nå: reformstøtte, benyttes fritt 

• Standardisert modell, ingen søknad  

• Kommuner med mer enn 10 000 innbyggere 

• Utbetales på tidspunktet for sammenslåingen 
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Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0-10 000 innbyggere 0 

10-14 999 innbyggere 5 mill.  

15 000- 29 999 innbyggere 20 mill.  

30 000- 49 999 innbyggere 25 mill. 

Over 50 000 innbyggere 30 mill. 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Inndelingstilskuddet 

• Videreføres som i dag i reformperioden 
(nasjonale vedtak før 1.1.2018) 

• Kompensasjon for bortfall av:  

– Basistilskudd (12,3 mill. i 2014) 

– Netto nedgang regionalpolitiske tilskudd  

• Beholder tilskuddet i 15 år + nedtrapping 
over 5 år 

• Etter reformperioden: Ordningen 
strammes inn, omfang og innretning 
vurderes 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Organisering og verktøy 

• Regionale prosesser 2014-2016 

• Fylkesmannen tilrettelegger og koordinator 

– Tilskudd til en prosessveileder 

– Ev godkjenning av låneopptak (strategisk 
tilpasning) – høring 

– Fylkesgrensene skal ikke være hindre 

  

• Forventning om samarbeid FM og KS 
regionalt  

 

• Standardiserte faktaoppsett  
erstatter tradisjonelle utredninger 

• Involvere innbyggerne - 
spørreundersøkelser vs folkeavstemminger 
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• Samarbeid i   

S-T gjennom 

fylkesgruppe 

• Oppstart 

gjennom 

ordfører/råd-

manns-    

konferanse 26. 

august 

• Koordinering 

over 

fylkesgrenser 

 



Foreløpig skisse til prosess 
1. Oppstartsfase – fram til 1. september 2014:  

– avklaring av reform og opplegg 
– Ordfører/rådmannskonferanse 26. august 
 

2. Dialogfase 1 – september 2014   
      avklaring av geografisk retningsvalg 

Lokal organisering, tilbud om bistand 

 
3. Utrednings- og utviklingsfase   to spor  

– Kommuner som vil vedta sammenslåing våren 2015 
– De andre som vil ta vedtak våren 2016 

 

4. Beslutningsfase i kommunene: 2015/vår 2016 
- Vedtak i kommunestyrene  

 

5. Oppsummering og nasjonale vedtak – høst       
   2016/vår 2017: oppsummering av FM, Regjering/Storting 

 
6. Gjennomførings- og iverksettingsfase (lovregulert) (1,5-2 år) – 
2017-2020 

 



Forutsetninger 

• Dette er først og fremst en politisk oppgave, 
som krever lederskap, mot og kløkt 

• Se langt nok fram i tid 

• Se muligheter, styrke velferdsprodusjon og 
slagkraft/konkurransekraft 

• Fokus på samspill og samhandling, heller enn 
makt og motmakt 

 

 



Viktige spørsmål  

• Hvordan få til gode prosesser? 

• Hva er gode løsninger? 

 
Hvilken organisering skaper mest bærekraft og vekst de 
neste 30-50 årene? 
 

• Hvor stor skal Trondheim bli? 

• Hvilke oppgaver kan nye kommuner overta fra region 
og stat? 

• Hvordan ivareta politisk medvirkning og 
engasjement?  

 


