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Forventningsbrev - Kommunereformen i Møre og Romsdal
Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren til alle ordførerne fra august i
år, der kommunene inviteres til å delta i reformprosessen. Fylkesmannen har fått i oppgave å
igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.
Vi viser også til felles oppstarts samling for kommunereformen, som ble arrangert i Molde
onsdag 17.september 2014.
Fra Stortingsvedtaket om kommunereformen18.06.14 hentes følgende to punkter ut:
1) Alle kommuner har en utredningsplikt
Det betyr i praksis at alle kommuner må gå igjennom en prosess i egen kommune og
diskutere og vurdere alternative sammenslåinger.
2) Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser.
Derfor blir første fase i Møre og Romsdal å vurdere hvordan den enkelte kommune skal
legge opp prosessen for at den skal få god lokal forankring.

Nasjonal framdriftsplan:
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. De nye kommunene er da gjeldene fra 01.01.2018. 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 kongelig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en
proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017.
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For de aller fleste kommunene er det løp 2 som er mest aktuelt, dvs at kommunestyrene
fatter vedtak om hvem man ønsker å slå seg sammen med i løpet av våren 2016. De nye
kommunene blir da gjeldende fra 01.01.2020.

Lokal framdriftsplan i Møre og Romsdal: (se vedlegg)
Fase 1: Oppstartsfase (Høsten 2014)
I løpet av høsten skal alle kommunestyrer i Møre og Romsdal ha diskutert og gjort vedtak
om hvordan de vil kjøre prosessen i sin kommune. Viktige stikkord her er å etablere god
dialog med innbyggerne, organisasjoner, næringsliv, medarbeidere og tillitsvalgte. Spesielt
viktig er det å trekke med og involvere ungdommen.
I forarbeidet vil det være en fordel at man har samkjørt med aktuelle nabokommuner for
sammenslåing, slik at man kan ha noen felles milepæler i kommunenes prosessplaner.
Vedtaket sendes fylkesmannen innen 31.12.2014, og Fylkesmannen bevilger kr 200 000 til
hver kommune i prosess-støtte på bakgrunn av vedtaket. Byene får kr 500 000.
(Skjønnsmidler).
Alle kommuner oppnevner en egen kontaktperson.
Fase 2: Utredningsfase (2015)
Dersom noen kommuner i Møre og Romsdal vil være med på det raskeste løpet som
Stortinget har gitt mulighet til, så kreves det at det fattes likelydende vedtak i de aktuelle
kommunestyrene i løpet av 2015.
Departementet har laget et verktøy hvor man på en enkel måte kan få fram viktige
faktaopplysninger som man kan diskutere og vurdere ut i fra. Denne anbefales å bruke;
www.nykommune.no. Faktaopplysningene som fremkommer her er hentet ut fra de
kriteriene som Telemarksforskning pleide å legge til grunn i sine tidligere utredninger om
kommunesammenslåing.
Når det gjelder grensevurderinger mellom kommuner og fylkeskommuner, må dette vurderes
samtidig.
For å sikre at alle kommunene kommer godt i gang, og vil kunne levere innen fristen i 2016,
vil vi be om en kort statusrapport fra den enkelte kommune innen 01.07.2015.
Det er også viktig å legge godt til rette for opplæring av nye folkevalgte med spesiell fokus
på kommunereformen.

Fase 3: Beslutningsfase (Våren 2016)
Sitat fra departementets oppdragsbrev til fylkesmannen:
«Alle kommuner skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes
inn via Fylkesmannen. I tillegg skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en
vurdering av om de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i
regionen og fylket. I Fylkesmannens tilbakemelding til departementet bes det om at det blir
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gjort en vurdering om vedtakene er i tråd med hovedpunktene i reformen, jfr. kap 4 i
kommuneproposisjonen for 2015.» Sitat slutt
Fylkesmannen har derfor laget et forslag til mal som kan brukes når saken om prosess i den
enkelte kommune legges fram for kommunestyret i løpet av høsten.
I Inndelingslova er det et krav at innbyggerne skal høres. Dette bør skje når sammenslåingsalternativene er klare. Det kan gjøres gjennom spørreundersøkelser, som KMD vil
legge tilgjengelig på sine nettsider, eller gjennom folkeavstemminger. Folkeavstemminger i
Norge er av rådgivende karakter. Vedtaket gjøres i kommunestyrene. Det gis kr 100 000 i
støtte til alle kommuner som har tatt med innbyggerne på høring. (Meldes inn via
Fylkesmannen for utbetaling.)
En forutsetning for gode prosesser er godt samarbeid mellom kommuner, regionråd,
fylkesmann og KS. Det vil Fylkesmannen jobbe aktivt for å bidra positivt inn i.
Fylkesmannen vil for øvrig kunne bidra med:
• Juridiske avklaringer knyttet til reforma
• Råd og veiledning underveis i prosessen
• Som innledere i lokale møter og arrangement;
• Samtalepartner for øverste administrative og politiske ledelse
• Bindeledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Prosjektskjønn til kommunenes og regionrådenes arbeid med reformen
Kommunene står foran store utfordringer i tida som kommer, både knyttet til
befolkningsutvikling og behovet for å få tak i arbeidskraft til å løse de viktige
velferdsoppgavene de har ansvaret for. Diskusjonen om veien videre for å ta tak i disse
utfordringene, og møte innbyggernes krav og forventninger, er en av de viktigeste
utviklingsoppgavene lokalpolitikerne nå er bedt om å følge opp i egne kommuner.
Vedlagt følger 4 lysark som beskriver mer detaljert prosessens 3 hovedfaser. Vedlagt følger
også en mal som kan brukes i forbindelse med sak fram til kommunestyrene for å sikre at
man kommer til å vurdere og svare ut det som er Stortingets målsettinger med reformen.
Vi ser fram til å samarbeide med dere om dette viktige arbeidet.

Med vennlig hilsen

Lodve Solholm

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Rigmor Brøste
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Kontaktpersoner hos Fylkesmannen: «Team kommunereform» - eksp: 71 25 84 43
Lodve Solholm, fylkesmann
Rigmor Brøste, ass. fylkesmann og prosjektansvarlig
Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder
Helge Mogstad, direktør Justis og beredskap
Martin G. Mortensen, fagkoordinator kommuneøkonomi
Sissel Hol, rådgiver kommuneøkonomi

tlf 415 15524
tlf 926 59401
tlf 991 58549
tlf 926 42280
tlf 995 73286
tlf 949 85544

Epost adresser: fornavn.etternavn@fylkesmannen.no
Aktuelle nettsider:
www.nykommune.no
www.kommunereformen.no
www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal
www.ks.no/More-og-Romsdal
www.kdu.no (Distriktsentrene)

Vedlegg:
Lysark med de tre hovedfasene.
Forslag til mal.
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