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Om KS sin rolle i forbindelse med foreslått kommunereform 

 

Vedlegg 

1 Anmodning om kommunal og fylkeskommunal politisk behandling av KS’ medvirkning i 

lokale og regionale prosesser i en kommunereform 

 

Saksopplysninger 

KS sitt landsstyre og langsting har uttalt seg om kommunereformprosessen som er vedtatt av 

regjeringa og Stortinget. 

 

KS er opptatt av at reforma skal vera forankra i lokale prosessar, men at KS i samarbied med 

fylkesmennene kan vera ein regional tilretteleggjar og gje prosessveiledning i lokale 

prosessar. Det er understreka at kommunane sjølv har avgjerande innverknad på prosessane 

og sjølv avgjer kva dei vil ta del i. 

 

For at KS skal ha eit tydleg mandat i sitt arbeid er det sendt ut eit brev frå KS der dei ber 

politisk organ i kommunane uttale seg.  Vedlagt følgjer dette brevet, med forslag til 

formulering av innstilling. 

 

I regjeringa sitt arbeid knytta til kommunereform er det sett opp tidsfristar for prosessen, og 

kor tid det er forventa at kommunane startar opp sitt arbeid med å finna partnerar med tanke 

på samanslåing.  

 

 

Vurdering 

Tingvoll kommune har ein nyleg vedtatt kommuneplan – samfunnsdel, der regional 

integrasjon er eit av 4 hovedtema. Tingvoll kommune vil ta ei aktiv rolle i arbeidet med 

regional integrasjon og påverka den kommunereforma som er under arbeid. Tingvoll 



kommune har i kommuneplanen vedtatt den geografiske retningen for kvar kommunen vil 

søkja framtidige partnerar – mot ytre del av Nordmøre. 

Tingvoll kommune har i 2014 også inngått i eit nasjonalt utviklingsprosjekt ” 

Byregionprogram” med kommunane Averøy, Gjemnes og Kristiansund der vi skal utvikle 

regional arbeidsdeling, identifisere og utvikle næringsareal og styrke sentrum i regionsenteret 

Kristiansund. Tingvoll kommune har initiert ” Grønn klynge” som vår strategi i arbeidet med 

regional arbeidsdeling. Dette er også i tråd med kommuneplanen 2014-2026. 

 

Administrasjonen vil fremme ei sak om kommunereforma til formannskap og kommunestyret 

i løpet av hausten 2014. 

 

Administrasjonen vurderer det som positivt at KS vil ha ei aktiv rolle for å tilretteleggja 

areanaer for å drøfte kommunereform og samarbeidsprosessar. Det er bra at Ks er tydleg på at 

det er kommunane sjølv som driv arbeidet for eigen kommune framover. Fylkesmannen har 

på vegne av regjeringa fått oppdrag om å ivareta statlege mål i reformarbeidet. Det er viktig 

at kommunane da også har eit talerør for våre interesser. Interesser som må ivaretakast er 

folkestyre, nærleik til innbyggjarane, lokale- og regionale behov og ulikskapar, oppgaver dei 

nye kommunane skal ha, og effektivitet i styring – og oppgåveløysing.  

 

KS må koordinere sitt arbeid med både regionale og lokale myndigheter, men også med 

regionråda som vi ha ei rolle i arbeidet.  

Økokommunevurdering: 

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 

positiv   Evt. merknader: 

nøytral x  

negativ   
   

effekt på kommunens arbeid som økokommune. 

 

Rådmannens innstilling 

Tingvoll kommune gir si tilslutning til at KS deltek som fagleg tilretteleggjar og koordinator 

for lokale/ regionale prosessar i det kommunereformarbeidet regjeringa etter stortingsvedtak 

har invitert til.  

 

Behandling i Formannskapet - 19.08.2014  

 

Kristin Sørheim, Sp kom med følgende forslag til tillegg. 

 

”Tingvoll kommune ber spesielt om at KS arbeider for å avklare kva oppgåver det regionale 

forvaltningsnivået skal ha, og storleiken på det regionale nivået.” 

 

 

Det ble stemt over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Det ble stemt over tillegget som ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Tingvoll kommune gir si tilslutning til at KS deltek som fagleg tilretteleggjar og koordinator 

for lokale/ regionale prosessar i det kommunereformarbeidet regjeringa etter stortingsvedtak 

har invitert til.  

 

Tingvoll kommune ber spesielt om at KS arbeider for å avklare kva oppgåver det regionale 

forvaltningsnivået skal ha, og storleiken på det regionale nivået. 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 11.09.2014  

 

Det ble stemt over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tingvoll kommune gir si tilslutning til at KS deltek som fagleg tilretteleggjar og koordinator 

for lokale/ regionale prosessar i det kommunereformarbeidet regjeringa etter stortingsvedtak 

har invitert til.  

 

Tingvoll kommune ber spesielt om at KS arbeider for å avklare kva oppgåver det regionale 

forvaltningsnivået skal ha, og storleiken på det regionale nivået. 

 

 

 


