
 

Kommunereformen  
Statusrapportering  fra kommunene per 1. februar 2015  

 

 

Kommunaldirektør Hans Brattås og seniorrådgiver Trude Mathisen 



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 at det skal utarbeides intensjonsavtale 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. 
 



Grensejustering/deling 

 

• Grensejusteringer – få kommuner tar opp dette i sine 

planer. 

   

(FM mottatt to konkrete saker vedr dette) 

 



Noen problemstillinger 

• Ulikt tidsløp 

 

• Mange utredningsalternativer. 

 

• Manglende samkjøring av prosesser 

 

• Fortsatt en del spørsmål vedr oppgaver, regionnivået, 

inntektssystem, lokaldemokrati mv. 

 

 



Fylkesmannens 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. 

 

 



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

PRAKTISK: 

Involvering av ungdom 

Innbyggerundersøkelse 

(KS sender ut anbud i disse dager,  

mulighet for kommunespesifikke  

spørsmål , gjennomføres i mars/april) 

Mal utredning /Relevant beslutningsinformasjon 

Notat folkeavstemning 

 

PROSESS: 

Prosjektlederforum 

Prosessbistand 

Svare opp henvendelser/konkrete problemstillinger 

Tema felles samlinger 

 

VIRKEMIDLER: 

Skjønnsmidler 



Uttalelse fra Ungdomskonferansen, oktober 

   

 

 

 

Ungdomsrådssamling 1.-2. februar 

Temating om  

kommunereform  

Desember 14   



Tilbud til kommune 
 

Blir sendt ut tilbud til kommunene denne uka 
 
FM bruker skjønnsmidler til å finansiere tilbudet   

 
Kommunene kan ta kontakt med Ungt entreprenørskap. De formidler kontakt 
mellom kommune og videregående skole  

 
Mål. Gi kunnskap om hva en kommune er og om kommunereformen, skape 
engasjement, finne ut hvilke spørsmål ungdommer er opptatt av.  

 
 
 
 

 



Kommunelovens § 39 b) – lokale 

folkeavstemminger 
• Kommunestyret selv bestemmer om det skal holdes lokal 

folkeavstemming 

• Folkeavstemmingen kan bare være rådgivende – en 

eventuell beslutning av kommunestyret om å følge resultatet 

av en folkeavstemming vil ikke være juridisk bindende   

• Kommunestyret bestemmer om folkeavstemmingen skal 

foregå i hele eller deler av kommunen 

• Kommunestyret avgjør hvordan folkeavstemmingen skal 

foregå – departementet anbefaler at en følger regelverket i 

valgloven 

• Lokal folkeavstemming nevnes som et av alternativene for å 

gjennomføre innbyggerhøring  i inndelingslovens § 10  



Skjønnsmidler kommunereformen 5 mill kr 

• Opprettholder søknadsbehandling 

• Fristen settes til 1. juni 

• Legger til grunn følgende prioritering: 

1. «fylkesgrep» – slik som ungdomsinvolvering og 

innbyggerundersøkelse 

2. Utredninger av «allmenn interesse» – gjelder flere 

kommuner 

3. Utredninger – en eller flere kommuner 


