
Hvordan blir kommunestrukturen?  

Av: fylkesmann Inge Ryan og kommunaldirektør Hans Brattås  

15 av 23 kommuner i fylket har nå inngått intensjonsavtale om slå seg sammen med en 

eller flere av naboene. Det betyr at en del kommuner om kort tid kan få nye grenser, nye 

oppgaver og kanskje også ett nytt navn.  

I snart to år har kommunene rundt om i landet lagt ned mye arbeid med kommunereformen. 

Nå har vi kommet til den siste etappen, og det er kun innspurten som står igjen. Veien hit 

har ikke nødvendigvis vært like lett for alle. Det er ikke lett å løfte blikket å se for seg 

situasjonen i ens egen kommune om 30-40 år frem i tid. Likevel er det nettopp dette 

kommunene har gjort, på ulikt vis.  

Da regjeringen i 2014 la fram sin plan for en omfattende nasjonal kommunereform var det 

basert på en rapport fra et ekspertutvalg, og et flertall i Stortinget sluttet seg til regjeringens 

plan. Regjeringens mål for reformen er gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket 

lokaldemokrati. Fylkesmennene rundt om i landet ble tildelt en sentral rolle i rolle i 

gjennomføring av reformen. Her i Nord-Trøndelag, som i mange andre deler av landet, har 

dette skjedd i nært samarbeid med KS.  

KS og Fylkesmannens viktigste jobb har vært å legge til rette og å støtte opp under gode 

prosesser i kommunene. For den krevende jobben er det kommunene selv som har hatt. De 

har sett inn i krystallkulen og utredet hvem de bør gå sammen med for å møte fremtidens 

utfordringer. Om kort tid skal de enkelte kommunestyrene rundt om i fylket ta stilling til 

hvordan kommunestrukturen skal bli i fremtiden.  

Bruk stemmen din! 

Fylkesmannen har siden starten av reformen vært tydelig på at kommunene må involvere 

alle i arbeidet med reformen. Dette har skjedd på ulikt vis, og vi ser at flere kommuner har 

opprettet god dialog med innbyggerne, lag og foreninger, næringsliv osv. Dette har blant 

annet skjedd gjennom undersøkelser, folkemøter, dialogmøter med ulike grupper og 

ungdomsinvolvering mm. Dette har nok vært nyttig for kommunene, for ofte er det slik at 

man i møte med andre får de gode innspillene. 

Mange kommuner i Nord-Trøndelag har valgt å gjennomføre folkeavstemninger i spørsmålet 

om kommunesammenslåing. Den 23. mai skal kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, 

Overhalla, Høylandet, Snåsa, Verran, Steinkjer, Frosta og Meråker ha folkeavstemninger. I 

tillegg skal Verdal kommune og Levanger kommune avholde folkeavstemning 6. juni. Du 

finner mer informasjon om folkeavstemningen på din kommunens nettsider. Der vil du også 

finne informasjon om hvordan du kan forhåndsstemme.  

 



Erfaringene fra andre deler i landet viser at relativt få innbyggere har gått til stemmeurnene 

i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur. Valgdeltagelsen er til dels svært lav flere 

steder. Det er viktig at valgdeltakelsen blir stor. Lav oppslutning gjør det vanskelig for 

kommunestyret å tolke hva som faktisk er innbyggernes råd.  

Når kommunene først har valgt å gjennomføre folkeavstemninger vil fylkesmannen 

oppfordre alle stemmeberettigede i Nord-Trøndelag til å fremme sin stemme ved å delta i 

valget. Dette selv om man kanskje på ulikt vis har vært involvert tidligere i prosessen. 

Veien videre 

I løpet av juni får Fylkesmannen oversendt kommunestyrenes vedtak om fremtidig 

kommunestruktur i Nord-Trøndelag. Etter dette skal Fylkesmannen gjøre sine vurderinger og 

komme med sine anbefalinger. I det ligger å oppsummere prosessene i hver kommune, men 

samtidig også vurdere om løsningene som kommunen har kommet fram til oppfyller målene 

som er satt for reformen. Samtidig skal Fylkesmannen legge vekt på helhet i regionen og 

fylket. 

 

FAKTA: 

15 av 23 kommuner har intensjonsavtaler 

Fortsatt pågående forhandlinger om å inngå i intensjonsavtaler 

10 kommuner har folkeavstemning 23. mai 

To kommuner har folkeavstemning 6. juni  

Den 1.oktober sender Fylkesmannen sin tilrådning til departementet 

 

 


