
 

Trondheim, 09. mai 2016 

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om 

kommunereformen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til saksframstilling som kan benyttes i endelig sak:. 

1. Tittel:  

Det kan tenkes flere alternativer, det viktigste er at det blir lett å se at det er en sak om 

kommunereformen i din kommune. Handler det om konkret sammenslåingsforslag, bør det 

framgå av tittelen. Handler det om flere alternative sammenslåingsvedtak, bør det også 

framgå. 

Eks 

Kommunereformen xxx kommune - sluttvedtak 

Kommunereformen – sammenslåing mellom xxx og yyy kommune (evt flere)….. 

Kommunereformen, alternative forslag til sammenslåing mellom xxx og yyy kommune 

eller xxx og zzz kommune  

Kommunereformen – sammenslåing og deling/grensejustering 

Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen 

 Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1. april 2016, er det presisert hva som ligger i 
utredningsplikten og hva som må med i beslutningsgrunnlaget og vedtaket innen 1. juli 2016. 

 Dette er et tilbud om en mal som kommunene kan bruke for sluttbehandlingen. Den bygger dels på behov 
som Fylkesmannen har knyttet til sitt oppdrag med oppsummering og tilrådning, og dels på kommunenes 
behov.  

 Behovet for en mal har blitt drøfta på FMs prosjektlederforum, og malen er utvikla ved hjelp av en 
arbeidsgruppe bestående av KS, Trondheim kommune og Oppdal kommune. 

 Det oppfordres til å bruke malen så langt den passer.  

 De enkelte kommunene har fram til nå alt lagt fram flere saker om reformen for sitt kommunestyre. Når 
avsluttende sak skal skrives, er det derfor ikke mulig å lage en mal som passer for alle. Noen vil kunne vise 
til grundige vurderinger som alt er gjort i tidligere saker, mens andre vil måtte ta for seg mye i denne 
saken. I tillegg foreligger det kanskje vedtak med bestillinger fra kommunens egne politikere. Disse 
bestillingene kan medføre at det blir ulikt innhold i sluttbehandlingssaken.  

 Vi minner om at dette vedtaket blir stående også historisk, det skal oversendes til departementet og saken 
bør derfor være forståelig uten stort behov for å lese også tidligere saker fra samme kommune. 

 Er det spørsmål, kontakt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved Frode Rabben eller Alf-Petter Tenfjord 
 

 Fylkesmannen vil komme tilbake med en beskrivelse av hva som skal sendes inn i tillegg til sluttsaken, 
formen dette bør ha (teknisk) og hvor materiale skal sendes. 



2. Forslag til vedtak:  

Vedtaket må både tilfredsstille Fylkesmannens krav og ønsker (jf. inndelingsloven), og 

kommunens egne politikeres bestillinger og vedtak i forutgående saker i kommunen. 

Eks 

1. Kommunestyret vedtar at XXX kommune slår seg sammen med YYY kommune  

 

Dette kan være et omforent og identisk vedtak om sammenslåing(er) på basis av 

forhandlingsresultatet-- hvis en har intensjonsavtale. Det som inngår i 

intensjonsavtalen om politisk organisering eller spesielle satsinger trenger stå i ikke 

vedtaket eksplisitt men må selvsagt omtales i saken. 

 

2. Eventuelt Kommunestyret stiller seg åpen og positiv til sammenslåing med 

nabokommun(er)  

 

Dette kan gjøres hvis en vil vedta å åpne for sammenslåing selv om en ikke har 

intensjonsavtale eller hvis naboen ikke har passende vedtak.  

 

Alternativt Kommunestyret vil på bakgrunn av analyser av kommunens styrke og 

utfordringer i framtida ikke slå seg sammen med noen annen kommune.  

 

Forutsetninga er at det ligger analyser i denne saken eller tidligere dokumenter, 

”kunnskapsgrunnlaget, 0-alternativet”, som sannsynliggjør at kommunen klarer seg 

alene i et 30-40 årsperspektiv. En kan ikke vedta konsekvensene av å bli stående 

alene, det må framgå under som en vurdering. 

 

3. Eventuelt Kommunestyret vil peke på følgende oppgaver som bør overføres til 

kommunesektoren  

 

For å vise ønskede nye oppgaver dersom det er viktig for kommunen.  

 

4. Viktig punkt! Om interkommunalt samarbeid, (f eks:) Kommunestyret tar 

redegjørelsen for kommunens interkommunale avtaler og løsninger (som står i 

saken) til orientering, og forutsette ny gjennomgang basert på reformens resultat når 

det er kjent 

 

5. Eventuelt Kommunestyret tar Stortingets vedtak (evt regjeringens forslag hvis 

Stortinget ikke har behandlet saken) om regional struktur og regionale oppgaver til 

orientering  



6. Eventuelt Kommunestyret tar vedtakene fra fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag 

om ”ett Trøndelag” til orientering 

 

7. Eventuelt andre vedtakspunkter som kvitterer ut egne politiske bestillinger (for 

eksempel grensejusteringer/deling) 

 

Saksframlegget 

 

1. Saken handler om: 

Kommunestyret skal her ta stilling til …. Alle kommuner er bedt om å utrede spørsmålet og 

gjøre vedtak innen…. Rådmannen redegjør her for arbeidet med kommunereformen i xxx 

kommune. 

 

2. Bakgrunn: 

Regjeringen tok initiativ til…. 

Kommunestyret har tidligere behandlet kommunereformen i flg saker: xxx/ 2014 yyy / 2015 

osv,  

 

NB Krav: Redegjør tydelig for involvering: høringer, folkeavstemming, folkemøter, møter med 

ansatte osv. Det er viktig. Samtidig kan det være flere vedtak og kjente prosesser i 

kommunen, som det skal redegjøres for. Er prosessen fullført i kommunen? 

 

3. Fakta om reformen Se f eks mulig standardtekst fra www.kommunereformen.no 

3.1       Stortingets vedtak og regjeringens invitasjon i 2014 

Alle kommuner forventes å utrede saken. Her finnes mye oppsummert alt. 

3.2      Reformens mål og ekspertutvalgets kriterier 

Mål og kriteriene kan vises her, og brukes siden, eller en kan peke på det som en 

har sagt i tidligere sak, dersom det er redegjort for før. NB se også bruk av 

kriteriene bakerst, i tabell 

3.3      Geografisk retningsvalg og 0-alternativ 

     Klargjør hva som er kommunens alternativer! 

3.4      Generalistkommunenes oppgaver og nytt inntektssystem 

Veldig kort om oppgaveløsningen i dag og oppgavevedtaket til stortinget, mye skal 

utredes, men det blir flere oppgaver. Evt samtidig si noe om nye oppgaver til 

regionene. Slik det foreligger i dag, ref Meld St 22(2015-2016), er det ikke noen 

effekt i kommunene av nye oppgaver til regionene. 

Endringer i inntektssystemet bør omtales, selv om det fortsatt er usikkerhet mht 

hva det munner ut i. Det kommer mer om dette i Kommuneproposisjonen 11. mai 

3.5       Andre større reformer 

Kan tas med hvis samhandlingsreformen, politireformen, eller annet skal omtales  

 



 

 

4. Kommunens framforhandlede resultat (for de som har en partner eller flere)  

4.1 Innhold 

  Redegjørelse for viktige saker i intensjonsavtalen, ikke for kort. 

 4.2 Innbyggerhøring 

  Resultatet 

 4.3 Prosess framover 

Dette er et opplysningspunkt for de folkevalgte: Fylkesmannens skal komme 

med en tilråding, der FM skal vurdere vedtakene i kommunene og innen 1. 

oktober gi sin tilråding om framtidig kommunestruktur på grunnlag av – lokale 

prosesser – målene for reformen – kriteriene for god kommunestruktur, bl a. 

Hva skjer ellers fram til stortingsvedtaket i 2017, perioden 2017-2019, f eks 

fellesnemnd, forberedelser, valget i 2019, bare redegjøre, ikke for mange 

detaljer. 

 

Kapittel 5 under, er det viktige kapitlet der alternativene, inklusive 0-alternativet skal vises. 

Dette er et vurderingskapitlet, der fakta gjengis, og rådmannens vurdering må tydeliggjøres 

som nettopp vurdering. Samtidig må det gå an å sammenlikne alternativene, det må være 

likeverdig informasjon om disse. 

 

Kriteriene, dvs om kommunen vil ha f eks kompetanse og kvalitet for å løse oppgavene i 

framtida osv, bør inngå i rådmannens vurdering uansett hvilken modell som benyttes for å 

strukturere stoffet. Det er lagt ved en tabell bak i dokumentet som kan settes inn for å vise 

hvordan de ulike alternativene oppfyller kriteriene.  

NB: Det er svært viktig at interkommunale løsninger omtales, de er ofte en forutsetning for at 

kommunene har klart så mange av sine (nyere, store) oppgaver. Dette må innpasses i teksten 

uansett hvilken modell en velger. 

 

5. Framtida for kommunen alene, i et lengre perspektiv (=0-alternativet), 

sammenliknet med sammenslåingsalternativ 

Målene med reformen og kriteriene må tas opp igjen her.  Dette kan gjøres på ulike 

måter, enten ved at stoffet organiseres som underkapitler for målene for reformen: 

 

5.1 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

5.2 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

5.3 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

5.4 Styrket lokaldemokrati 



Alternativt kan stoffet bygges opp rundt kommunenes oppgaver mer generelt: 

5.1 Befolkningsutvikling og alderssammensetning, prognoser, konsekvenser 

  Her er det mye tilgjengelig statistikk. 

5.2 Tjenesteyting og myndighetsutøving, avhengighet av andre og 

interkommunale løsninger 

Viktig å beskrive og vurdere kompetanse og kapasitet, redegjøre for omfanget 

av nåværende interkommunale løsninger, spå om tjenesteyting framover. Blir 

kommunen avhengig av at interkommunale løsninger fortsetter?  

 5.3 Samfunns- og næringsutvikling 

  Her må vi vise viktige utviklingstrekk. 

 5.4 Lokaldemokrati 

Kan f eks omtale kvalitet, deltakelse, habilitet hvis dette er et relevant 

spørsmål. 

 5.5 Økonomi 

Før vi skriver ferdig sakene, kjenner vi antakelig innholdet i 

kommuneproposisjonen (11.05.2016) – med mer om konsekvensene av nytt 

inntektssystem. 

5.6 Samlet effekt av 0-alternativet 

Det kan være behov for å oppsummere, sammenfatte. 

 

6. Nabokommunenes vedtak, hva skjer i egen (nær-)region? 

Hvis relevant og tilgjengelige nabovedtak 

Vurdere hvordan eget vedtak og naboenes vedtak håndterer utfordringer i egen 

(mindre) region. 

 

7. Ett Trøndelag og regjeringens melding ”Nye folkevalgte regioner” 

Hvis ønskelig, redegjørelse for vedtak som sannsynligvis foreligger innen vår frist, og 

for innholdet i den framlagte regionmeldingen. Kanskje vil noen også kunne vise til 

stortingsbehandlingen, som først skjer i juni. 

 

8. Rådmannens vurdering og konklusjon 

Det er viktig at det som står over tydelig viser hva som er fakta og hva som er 

vurderinger. I et avsluttende kapittel kan rådmannen samle vurderingene, 

understreke og kommentere det som har ført til konklusjonene i vedtaksforslaget. 

Punktene i vedtaket bør kanskje omtales/vurderes. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Nullalternativ Alt 2 Evt. alt 3 

Samfunnsutvikling    

- Tilstrekkelig 

kapasitet 

   

- Kompetanse    

- Øvrige kriterier ( 

funksjonell  region, 

regional 

tyngdepunkt, etc) 

   

Tjenesteyting    

- Tilstrekkelig 

kapasitet 

   

- Kompetanse    

- Effektiv 

tjenesteproduksjon 

   

- Økonomisk 

soliditet, effekt av 

nytt inntektssystem, 

eiendomskatt, etc 

   



- Valgfrihet,     

- Øvre kriterier: som 

rekruttering, 

befolkningsutvikling

, utvikling behov for 

kommunale 

tjenester 

   

Myndighetsutøvelse    

- Tilstrekkelig 

kapasitet 

   

- Kompetanse    

- Tilstrekkelig 

distanse 

   

- Øvre valgte kriterier    

Lokaldemokratisk arena    

- Nærhet    

- Valgdeltakelse    

- Identitet og 

tilhørighet 

   

- Påvirkningskraft    

- Interkommunalt 

samarbeid 

   

- Innflytelse over 

beslutninger som 

angår innbyggernes 

dagligliv 

   

- Øvre valgte kriterier    

 


