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Saksopplysninger
På nettsidene til fylkesmannen i Nord-Trøndelag står følgende:
«Regjeringen styrker lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større,
mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.
Høsten 2014 blir alle landets kommuner invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og
å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid
med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større
kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre
muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige
oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan
løse sine lovpålagte oppgaver selv.
Regjeringen har følgende mål for reformen:





Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrket lokaldemokrati

Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til
større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om
nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter å
legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med
en proposisjon om ny kommunestruktur.»
Det fremgår tydelig at alle kommunene har en plikt til å diskutere og vurdere sammenslåing med
andre kommuner, såkalt «utredningsansvar». Alle kommunestyrene skal ha gjort vedtak basert
på en slik utredning senest innen våren 2016, men det legges opp til to ulike løp for kommuner
avhengig av hvor langt man har kommet i prosessene.
For kommuner som har startet prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten
2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå
senest i løpet av våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Et nasjonalt vedtak forutsetter at
de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene. Dette løpet medfører at den
nye, sammenslåtte kommunen kan tre i kraft 1.1.2018.

Dersom de kommunale vedtakene skjer våren 2016 vil den sammenslåtte kommunen tre i kraft
1.1.2020.
Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik på departementets nettsider:

Reformen åpner dessuten for både grensejusteringer og deling av kommuner samt sammenslåing
på tvers av fylkesgrenser.
Det er varslet at samkommune som samarbeidsform blir avviklet.
Det vil bli utarbeidet verktøy som fylkesmennene og kommunene skal kunne bruke i sine
drøftinger. I Nord-Trøndelag har fylkesmannen varslet at man vil samarbeide tett med KS om
arbeidet med kommunereformen i vårt fylke.
Det er betydelige økonomiske insentiver for å slå sammen kommuner, både dekning av
engangskostnader og reformstøtte. I tillegg beholdes inndelingstilskuddet uendret i 15 år etter
sammenslåingen.
Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner)
Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen
0–19 999 innb 20–49 999 innb
50–99 999 innb Over 100 000 innb
2 kommuner 20 000 000 25 000 000
30 000 000
35 000 000
3 kommuner 30 000 000 35 000 000
40 000 000
45 000 000
4 kommuner 40 000 000 45 000 000
50 000 000
55 000 000
5 eller flere 50 000 000 55 000 000
60 000 000
65 000 000
Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner)
Antall innbyggere i sammenslåingen
Reformstøtte
0-10 000 innbyggere
0
10–14 999 innbyggere
5 000 000
15 000–29 999 innbyggere
20 000 000
30 000–49 999 innbyggere
25 000 000
Over 50 000 innbyggere
30 000 000
Vurdering:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har invitert kommunene til et «oppstartsmøte» den 5.9.14.
Fylkesmannen har et hovedansvar for å trekke i gang prosesser og bidra til analyser som kan gi
grunnlag for lokale drøftinger om ny kommunestruktur. Det er behov for at kommunen følger

opp dette både gjennom egne drøftinger og i drøftinger med andre kommuner. Uansett
konklusjon er det behov for drøftinger med samkommunekommunene i og med at
samkommunen skal avvikles.
Kommunestyret anmodet i møte den 8.5.14 om at det opprettes et utvalg som skal følge arbeidet
med kommunereformen. Formannskapet har i møte den 21.8.14 anbefalt at utvalget skal bestå
av formannskapet samt 1 fast representant for de øvrige 3 partiene i kommunestyret.
Formannskapet har faste møter og er etterspurt av andre kommuner i forbindelse med
kommunereformen. Det vil derfor være praktisk og effektivt at hele formannskapet deltar i
utvalget. Samtidig ønsker formannskapet en bredest mulig sammensetning av utvalget gjennom
å ta med en representant for de øvrige partier i kommunestyret.
Hovedoppgaver for utvalget vil høsten 2014 være bl.a.:
1.
2.
3.
4.

Avklare hva som skal utredes, dvs behov for beslutningsgrunnlag
Avklare innretning for et mulig samarbeid og aktuelle kommuner
Vurdere å ta initiativ til drøftinger med aktuelle kommuner
I samarbeid med administrativ ledelse gjennomføre drøftinger med aktuelle
samarbeidspartnere
5. Planlegge involvering av innbyggerne
6. Eventuelt avklare hvilken framdriftsplan kommunen for egen del vil gå inn for
Utvalget skal følge prosessen rundt kommunereformen tett og vil ha en rådgivende funksjon
overfor kommunestyret. Alle beslutninger tas av kommunestyret.
Rådmannen vil være sekretær for utvalget.

