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Kommunereformen - Videre prosess 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03151-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 08.10.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune går inn i et samarbeid med Follokommunene for å fremskaffe et felles 
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til 
framtidig kommuneinndeling. 
 
En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og 
kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Follorådet v/daglig leder Kari Marie Swensen, karimarie.swensen@folloradet.no 
  
 
 
  

mailto:karimarie.swensen@folloradet.no


14/03151-3 Side 2 av 4 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 
å delta i kommunereformen, der det fremgår at alle landets kommuner forventes å 
vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
Fylkesmannen har tatt initiativ til oppstart av den regionale prosessen i Oslo og 
Akershus. Rådmannen anbefaler at Ås kommune går inn i et samarbeid med 
Follokommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag for å 
belyse ulike alternativer for kommunen. Formannskap og kommunestyre må 
involveres tett i denne prosessen. 
 
 
Bakgrunn 
Invitasjon til å delta i reformprosessen 
Kommunen har mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der alle 
landets kommuner inviteres til å delta i en prosess med sikte på å vurdere og avklare 
om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner, jf. vedlegg.   
 
Det refereres til behandling av kommuneproposisjonen 2015 som viser at et flertall 
på Stortinget er for en kommunereform. Statsråden viser til vedtak i kommunal- og 
forvaltningskomiteen og legger til grunn at alle kommuner skal gå gjennom 
prosessen med å vurdere og diskutere sammenslåing. Prosessen avsluttes med et 
kommunestyrevedtak senest våren 2016. 
 
Regjeringens mål for reformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en 
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og 
økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati. 
 
2.-3. september 2014 samlet Fylkesmannen i Oslo og Akershus ordførere og 
rådmenn til oppstart av arbeidet med kommunereformen i vår region. Fylkesmannen 
har fått i oppdrag å tilrettelegge og koordinere reformprosessene lokalt og regionalt. I 
dette oppdraget ligger det å sikre at alle kommuner i Oslo og Akershus vurderer 
sammenslåing, samt gjør vedtak innen sommeren 2016.  
 
Fylkesmannen har skissert følgende framdrift: 
Fase 1 høsten 2014    –  igangsette og forankre reformen hos de enkelte kommuner 
 og regionråd 
Fase 2 årsskiftet 2015 –  tilretteleggingsfase, koordinering, kunnskapsgrunnlag,  evnt.  
 folkemøter 
Fase 3 årsskiftet 2016 –  avslutning – vedtak april/mai 2016 
 
Statsråden deltok på Fylkesmannens samling og presenterte bakgrunnen for 
reformen og viste til kommunalkomiteens vektlegging av de spesielle utfordringene i 
hovedstadsregionen.  Dagens administrative inndeling vanskeliggjør en helhetlig 
areal- og transportplanlegging. Det forventes en betydelig befolkningsvekst i 
hovedstadsregionen, noe som øker behovet for samordnede løsninger knyttet til 
utbyggingsmønster og infrastruktur. 
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Regjeringens ekspertutvalg peker på utfordringer knyttet til oppsplittede tettsteder 
som inngår i flere kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner med stor grad av 
pendling mellom kommunene. Den enkelte kommune har myndighet over egne 
arealer, mens transportløsningene i hovedsak er fylkeskommunenes og statens 
ansvar. Det er i følge ekspertutvalget få insitamenter til samarbeid og samordning 
over kommunegrenser.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med å utvikle verktøy til bruk 
for utredning av kommunesammenslåinger. Det utarbeides et faktagrunnlag som 
omfatter befolkningsutvikling, pendlingsdata, arbeidskraftbehov og nøkkeltall for 
økonomi og tjenesteproduksjon, en veileder for involvering av lokalsamfunnet og et 
opplegg for innbyggerundersøkelser. Hver kommune får dekket kr 100.000 til 
informasjon og folkehøring dersom kommunestyret fatter vedtak innen sommeren 
2016. 
 
Ås kommunestyre behandler parallelt sak om KS’ medvirkning i reformarbeidet.  
Rådmannen innstiller på at Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommune-
reformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Rådmannens vurdering – videre arbeid: 
 
Med Fylkesmannens omtalte kontaktkonferanse er den regionale prosessen nå i en 
startfase. Follorådet drøftet mulig samarbeid i sitt møte 2. september 2014, og det 
det ble enighet om å fremme en sak i de respektive kommunestyrene for å få en 
tilslutning til at Follorådet kan koordinere en felles prosess for fase 1 og 2. 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig at det videre arbeidet med reformen skjer i 
et samarbeid mellom Follokommunene gjennom Follorådet. Målet er å få til et felles 
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer i forhold til 
framtidig organisering.  
 
Det er klare forventninger til kommunene i hovedstadsområdet om å delta aktivt i 
reformprosessen. Folloregionen er del av et mer og mindre sammenhengende bo- og 
arbeidsmarked og kan være et hensiktsmessig nivå for utredning og drøfting av 
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområder. Hensikten må være å få fram fordeler 
og ulemper ved ulike alternativer ut fra en ensartet metodikk. Samtidig er det 
vesentlig at den enkelte kommune får mulighet til å definere ønskede og uønskede 
alternativer, blant annet ut fra hensynet til tilhørighet og kommunen som demokratisk 
arena. Formannskap og kommunestyre må bli sterkt involvert i prosessen.  
 
Parallelt med behandling av denne saken vil det bli utarbeidet et forslag til felles 
prosess for Follokommunene. Skisse til felles prosess vil bli lagt fram for Follorådet 
10. oktober. På bakgrunn av behandlingen i Follorådet vil rådmannen komme tilbake 
med en ny sak som legger mer detaljert framdrift og rammer for prosessen i Follo og 
for Ås kommune. I den saken vil rådmannen også kunne gi en anbefaling knyttet til 
hensiktsmessig politisk prosess lokalt. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune går inn i et samarbeid i Follo i det videre 
arbeidet med kommunereformen i vår region. En felles framdriftsplan og rammer for 
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arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre blir tett involvert i 
prosessen. 
 
 
 
 


