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KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03151-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 
for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter 
stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Ås, 05.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
E-post til kommunene/fylkeskommunene v/ordfører/fylkesordførere datert 15.08.2014 
 
Vedtak i saken sendes til: 
signe.pape@ks.no 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunesektorens organisasjon (KS) ønsker en særskilt medlemsforankring av sin 
deltakelse i prosessarbeidet med kommunereformen. De inviterer alle kommuner og 
fylkeskommuner til politisk behandling av dette. Det vil tydeliggjøre at det er 
medlemmene som definerer KS’ rolle i arbeidet med kommunereformen. 
 
KS ber om tilslutning til at KS regionalt deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 
for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet.  
 
Fakta i saken: 
Ås kommune er i blitt anmodet om politisk behandling av KS’ medvirkning i  
e-post av 15.08.2014 fra regiondirektør Signe Pape i KS Akershus og Østfold.  
 
KS redegjør slik for saken: 

Bakgrunn 
Det fremkommer av Prop. 95S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 at alle 
landets kommuner høsten 2014 vil inviteres til å delta i prosesser med sikte på å 
vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
Fylkesmennene vil få ansvaret fra regjeringen for å igangsette disse prosessene. 
Regjeringen sier i proposisjonen at det er ønskelig at de regionale prosessene 
gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt, og varsler 
en egen invitasjon til KS om å delta i prosessene etter stortingsbehandling av 
proposisjonen.  
 
KS styres av sine medlemmer på nasjonalt nivå av de medlemsvalgte organene 
hovedstyre og landsstyre, og regionalt av de medlemsvalgte fylkesstyrene.  
 
KS ønsker i denne saken en særskilt medlemsforankring av vår deltakelse i det 
videre prosessarbeidet, og vil invitere til en politisk behandling i kommunen/ 
fylkeskommunen av dette.  
 
KS prinsipielle syn på kommunereform  
KS landsting i februar 2012 vedtok i en uttalelse at kommunegrenser kan endres 
ved gode lokale prosesser, at oppgavene må være avgjørende for 
kommunestrukturen og at kommunene selv må ha styrende innvirkning på 
prosessen.  
 
KS landsstyre diskuterte regjeringens forslag til en kommunereform og 
invitasjonen til KS i sitt møte 28. mai i år, og fattet følgende enstemmige vedtak:  
 
«Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir 
prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med 
fylkesmannsembetene, i et likeverdig samarbeid.  Det forutsettes at det er en 
gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer framdriften 
i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og prosesstøtte»  
 
Landsstyret anbefalte samtidig at fylkesstyrene ba kommunene gjennom lokale 
politiske vedtak å gi fylkesstyrene mandat til å gå inn i et slikt samarbeid om 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/
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tilrettelegging av lokale prosesser. Dette vil tydeliggjøre at mens fylkesmennenes 
rolle i samarbeidet er definert av staten, er KS' rolle definert av kommunene.  
 
Resten av landsstyrets uttalelse er tilgjengelig på  http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-

demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/ 
 

Regjeringens forslag og Stortingets behandling 
 
Ifølge kommuneproposisjonen vil den organiserte prosessen starte i august 
2014, og vil i hovedsak gå til kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. 
Vedtakene meldes til KMD via fylkesmannen, som også vil bli bedt om å gjøre en 
selvstendig vurdering.  
 
Våren 2015 legges en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til 
robuste kommuner fram, og en samlet proposisjon om ny kommunestruktur vil 
fremmes for Stortinget våren 2017. De særskilte økonomiske virkemidlene i 
reformen vil gjelde for kommuner som det er fattet nasjonale vedtak for i løpet av 
reformperioden dvs innen 01.01.18. Iverksetting av sammenslåingene vil være 
senest 01.01.20. 
 
Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens forslag til både fremdriftsplan og 
økonomiske virkemidler. De varslede initiativ vil derfor bli igangsatt fra 
regjeringens side. Gjennom et forslag fremmet under stortingsdebatten 18. juni 
har også et flertall i Stortinget presisert at «Stortinget stadfester at gjennom-
gangen av oppgåvene til kommunane må inkludere oppgåvene som skal liggje til 
eit folkevald regionnivå/mellomnivå/færre fylkeskommunar».  
 
Det er ikke etablert noe bredt flertall i Stortinget for den konkrete fremdriftsplanen 
og økonomiske virkemidler.  Det vises til Innst. 300 S (2013-2014) for de enkelte 
partigrupperingers merknader:  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/ 

 
Et bredt flertall i Stortinget har imidlertid uttrykt støtte til igangsettingen av de 
lokale prosessene:  
 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner 
høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare 
om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Flertallet forventer at 
kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess involverer innbyggere, 
organisasjoner og ansatte på en god måte. Slik involvering øker sannsynligheten 
for en best mulig prosess for lokalsamfunnet.»  
 
Premisser for KS medvirkning 
 
KS har forutsatt at endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale 
prosesser. KS skal ikke være pådriver for dette.   
 
KS ønsker på medlemmenes premisser å legge til rette for lokale prosesser 
sammen med fylkesmennene, men det er medlemmene selv som bestemmer 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/
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hvem de vil ta initiativ til samtaler med. KS ønsker ikke å ta stilling til dette, 
hverken regionalt eller nasjonalt. 
 
KS mener det vil være naturlig å bruke de etablerte KS arenaene - fylkesstyrene, 
fylkesmøtet, høstkonferansen osv. I en tidlig fase kan også andre arenaer som 
kommunene benytter brukes, for eksempel regionråd, regionsamlinger. Egne 
temadager kan brukes. Kommunene selv må eie og styre prosessene, med 
bistand fra KS og fylkesmannen. 
 
KS vil ivareta rollen som medlems- og interesseorganisasjon med fokus på 
rammevilkår, styrking av lokaldemokratiet, formidling av faktagrunnlag og 
tilrettelegging av arenaer for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 
 
KS mener det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommunale/regionale 
oppgaveporteføljene i sammenheng, og vil på nasjonalt nivå særlig arbeide 
videre med hvilke oppgaver som ut fra hensyn til nærhet til innbyggere, politisk 
folkevalgt forankring og effektiv oppgaveløsning kan flyttes til et av disse to 
nivåene, under forutsetning av fullfinansiering av nye oppgaver.  

 
Follosamarbeidet: 
Kommunereformen er satt på Follorådets dagsorden 02.09.2014 som drøftingssak. 
 
Egen kommuneprosess: 
I forhold til kommunens arbeid med kommunereformen, vil rådmannen komme 
tilbake med forslag til prosess i en egen sak senere. 
 
Vurdering: 
Rådmannen slutter seg til de premissene KS angir for sin medvirkning i prosessen, 
og mener at KS kan spille en positiv rolle som tilrettelegger og prosessveileder i 
samarbeid med fylkesmannen. 
 
Alternativer: 
Ås kommune gir ikke sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 
 


