Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4942-2

24.06.2014

Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen
Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en
meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål
for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen.
Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S (2013–
2014)) om kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni.
Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred
politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for
reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er også enighet om de økonomiske
virkemidlene.
Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte
på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
Fylkesmannens rolle i kommunereformen
Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen,
og ser det som ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om
gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen uttrykker i Innst. 300 S
(2013-2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får viktige roller i reformen. Det er
et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser.
Fylkesmannen har god kunnskap om hvilke utfordringer fylket har og også om de enkelte
kommunenes situasjon. Dette gjør at Fylkesmannen vil være godt egnet som tilrettelegger og
koordinator i de prosessene som skal gjennomføres lokalt/regionalt. Departementet ønsker at
det tidlig blir tatt kontakt med KS regionalt for å drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal
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være gjennom reformperioden, og at Fylkesmannen og KS regionalt finner fram til en
hensiktsmessig form på og innhold i dette samarbeidet.
Noen kommuner har allerede satt i gang prosesser med sine nabokommuner. I disse tilfellene
bør Fylkesmannen gjøre seg kjent med prosessene og tilby støtte om det skulle bli uttrykt
ønske om det. Fylkesmannens oppgave er å vurdere helheten i regionen og også se til at det
legges opp til at de igangsatte prosessene avsluttes innen våren 2016.
Departementet gjør oppmerksom på at også lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i
de prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å
gjøre. Også deling av kommuner kan komme opp som spørsmål, og departementet vil peke på
at grenser kan trekkes på nytt. Fylkesmannen må også legge til rette for prosesser på tvers av
fylkesgrenser der det er ønske om det. Det er derfor viktig at Fylkesmennene etablerer kontakt
og samarbeider med nabofylkene.
Videre må Fylkesmannen i fylker som har kommuner i det samiske forvaltningsommrådet ta
kontakt med Sametinget for å orientere om arbeidet og de prosesser som blir satt i gang.
Hvordan prosedyrene videre vil bli i de samiske forvaltningsområdene må ses i lys av hvilke
sammenslåingsalternativ som etter hvert blir aktuelle.
Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at
”det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og
melder tilbake innan fristen”. Videre understreker flertallet at ” Fylkesmennene må fylgje opp
dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokal leiarskap”.
Embetsoppdraget til Fylkesmannen for 2014 vil bli justert i tråd med dette brevet.
Prosessveileder
Departementet vil gi økonomisk støtte til en prosessveileder i hvert enkelt fylkesmannsembete
fra 1. september 2014. Prosessveilederen skal bidra til å god koordinering og tilrettelegging av
prosessene. Fylkesmannen vil ha arbeidsgiveransvaret for denne stillingen.
Med forbehold om Stortingets godkjenning, vil departementet videreføre støtten til stillingen
også i 2015 og 2016. For 2014 vil hvert enkelt embete få en bevilgning tilsvarende kr 300 000
og departementet vil i løpet av august sende fylkesmannsembetene et fullmaktsbrev.
Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling bistå prosessveilederne med
erfaringer fra tidligere sammenslåinger og råd når det gjelder organisering av de lokale
prosessene.
Verktøy i prosessene
Departementet vil legge til rette for et alternativ til de lokale utredningene som vanligvis
gjennomføres når kommuner ønsker å vurdere sammenslåing. Det er de siste årene arbeidet
med å gjøre informasjon om kommunene tilgjengelig på departementets hjemmesider
(regjeringen.no/kommunedata). Denne informasjonen vil departementet arbeide videre med,
slik at kommunene her kan finne oversikter over bl.a. befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov
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innen ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon, pendlingsdata for egen
kommune og for regionen den tilhører. Med dette som grunnlag, vil kommunene lage et
utfordringsbilde for seg og aktuelle sammenslåingskandidater. Disse dataene kan suppleres
med informasjon kommunen innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke
interkommunale samarbeider de inngår i, oversikter over fagmiljøer (kapasitet og
kompetanse) mv.
Departementet vil lage en veileder til kommunene om hvordan de kan starte opp prosessene
med å lage seg et utfordringsbilde, herunder bruk at nettsidene. Veilederne vil også inneholde
råd og tips for hvordan en kan tilrettelegge for en god prosess, bl.a. om hvordan en kan
involvere innbyggerne.
Disse verktøyene vil også være til støtte for arbeidet til prosessveilederen, og vi tar sikte på at
dette skal være klart tidlig høsten 2014. Departementet vil i løpet av høsten arrangere en
samling for prosessveilederne m.fl.
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket ”at det er eit utredningsansvar
for alle kommunar”. Departementet forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom
prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjør vedtak innen våren 2016.
Departementet mener at verktøyene vi utarbeider vil kunne erstatte de tradisjonelle
utredningene og vil fra nå av ikke gi særskilt støtte til nye utredninger. Dersom
enkeltkommuner skulle ønske å utrede helt spesielle problemstillinger, kan Fylkesmannen
vurdere å gi støtte til dette gjennom skjønnsmidlene.
Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf.
inndelingslova § 10. Kommunene kan selv avgjøre hvordan de vil høre innbyggerne.
Departementet vil utarbeide et spørreskjema som kommunene vil få tilbud om å bruke i
høringen av innbyggerne. Departementet vil forenkele rutinene og utbetale kr 100 000 til
kommuner som går gjennom prosessen og som gjør kommunestyrevedtak om hvordan
kommunen ønsker å gå videre, innen 2016. Departementet vil i statsbudsjettet for 2015
beskrive hvordan disse pengene skal utbetales.
Fylkesmannens oppsummering og vurdering av prosessene
Departementet legger opp til to ulike løp for kommunene. For kommuner som har startet
prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen 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. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte
sammenslutningen er i tråd med hovedmålene for reformen.
Kommunale vedtak som ikke er i tråd med målene i reformen, eller hvis det er vedtak om
sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke
avgjøres ved konglig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en
proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017.
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Kommunene skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes inn
via Fylkesmannen. I tillegg skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av
de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket. I
Fylkesmannens tilbakemelding til departementet bes det om at det blir gjort en vurdering om
vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen, jf. kap. 4 i kommuneproposisjonen for 2015.

Rapportering
Siden embetsledelsen forutsettes å spille en viktig rolle i reformarbeidet, vil
fylkesmannsmøtene være en viktig arena for dialog og erfaringsutveksling mellom embetene
om status, utviklingstrekk og virkemiddelbruk mv.
Departementet vil også kunne trenge hyppigere oppdateringer om utviklingen gjennom 2015
og våren 2016 enn det årsrapporten for hhv 2014 og 2015 gir uttrykk for og det
fylkesmannsmøtene gir anledning til.
Departementet arbeider for å få på plass en form for følgeevaluering av prosessene i
kommunereformen. Slik kan departementet bli holdt orientert om status og viktige nye
utviklingstrekk, bruk av prosessveilederen og nye prosessuelle grep underveis. Samtidig
legges det til rette for dialog, læring og erfaringsutveksling underveis i prosessen mellom
fylkesmannsembetene og mellom embetene og de mest sentrale aktørene i fylket. En
følgeevaluering kan helt eller delvis erstatte rapporteringskrav (jf. Økonomireglementet).
Rapporteringskravene i årsrapporten og ivaretakelse av eventuelle løpende
rapporteringsbehov må ses i sammenheng med den følgeevalueringen man får på plass. Dette
vil kunne ha overføringsverdi til andre områder.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen e.f.
ekspedisjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Hans Petter F. Gravdahl
avdelingsdirektør

Adresseliste
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i NordTrøndelag
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
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