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Invitasjon til å delta i reformprosessen

Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Der

ble viktige utviklingstrekk, mål for refonnen, en plan for gjennomføringen av

reformprosessen og virkemidler i reformen beskrevet.

Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg

siden midten av 1960-tallet. Norge er i endring. Det som endres, er befolkningsmønstre,

kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også ratt
mange nye oppgaver. Nå er tiden inne til å se noen tiår framover. Kommunereformen skal

sikre gode og likeverdige tjenester til våre innbyggere der de bor.

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 videre enighet om de økonomiske virkemidlene,

herunder at reformstøtte også skal gis til kommuner som blir under 10 000 innbyggere. Jeg vil

komme tilbake til innretningen på reformstøtten i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og
samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et
styrket lokaldemokrati.

På bakgrunn av Stortingets behandling og klarsignal til reformen ønsker jeg å 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.
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Verktøy til kommunene
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket "at det er eit utredningsansvar
for alle kommuner". Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å
diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak
senest innen våren 2016.

Kommunal- og modemiseringsdepartementet utvikler nå verktøy som vil være et alternativ til
de lokale utredningene som vanligvis gjennomføres når kommuner ønsker å vurdere
sammenslåing. De nye redskapene vil gi kommunene et sterkere eierskap til både prosessen
og de vurderingene som skal gjøres.

Det skal lages en nettløsning der kommunene vil få oversikt over befolkningsutvikling,
arbeidskraftbehov innen ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon,
pendlingsdata for egen kommune og for regionen den tilhører. Slik vil kommunene fa en
oversikt over viktige forhold for seg og aktuelle sammenslåingskandidater, i tråd med det
tradisjonelle utredninger har fremskaffet. Disse dataene bør suppleres med informasjon dere
innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke interkommunale samarbeider dere
inngår i, oversikter over fagmiljøer (kapasitet og kompetanse) mv. for å få et helhetlig bilde
av utfordringer og muligheter for kommunen og regionen.

Departementet vil også lage en veileder om hvordan dere kan starte opp prosessene med a
vurdere utfordringer og muligheter. Veilederen vil inneholde råd og tips for hvordan en kan
tilrettelegge for en god prosess, bl.a. involvering av innbyggere, næringsliv og frivillige lag og
organisasjoner. Vi tar sikte på at både nettløsningen og veilederen vil være tilgjengelig på
www.kommunereform.no i slutten av september.

Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf.
inndelingslova § l 0. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggerne skal høres, så hvert
kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal skje. Departementet vil utarbeide et
opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av
innbyggerne. I tillegg til å stille spørsmål om sammenslåingsalternativer, kan det også stilles
spørsmål om hvilke forventninger innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet og
hvordan de vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går gjennom
refonnprosessen og som gjør kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 vil f2 utbetalt kr
100 000.

Fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene.
Mange er i gang med oppstartsmøter med kommunene. Fylkesmannen vil sammen med KS
tilrettelegge for at det blir gode og lokalt forankrede prosesser. I hvert fylkesmannsembete vil
det være prosessveiledere som kan bistå kommunene, lage møteplasser, og som kan melde
tilbake til departementet om det er spesielle forhold vi bør være oppmerksomme på.

To løp i prosessen
Jeg har lagt vekt på at det skal være to løp i reformprosessen, blant annet for  å  sikre at de som
er tidlig ute, ikke skal behøve unødige opphold i prosessene. For kommuner som gjør
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kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at

sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren 2016. Betingelsene

for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i tråd

med målene i reformen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn enkommune må

skifte fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.

Det andre lopet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren

2016. Jeg vil her vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at "det

er viktig at alle kommunar gjennomforer lokale prosessar knytt til kommunereforma og

melder tilbake innan fristen". Jeg vil våren 2015 legge fram et forslag for Stortinget om nye

oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver kommunene tar, vil med

andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre. Regjeringen

planlegger afremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1.1.2020, i

etterkant av kommunevalget høsten 2019.

Arbeidet vi nå starter, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i

lang tid fremover. Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste

løsningene for innbyggerne. Erfaringer tilsier at de beste løsningene oppnås gjennom gode

lokale prosesser. Mange kommuner er allerede godt i gang med diskusjonene, noe som er

oppløftende og inspirerende for oss andre. Det er viktig nå at alle kommuner setter i gang med

prosesser i tråd med det et bredt stortingsflertall tydelig har uttrykt forventninger om.

Jeg ønsker dere lykke tilt

Med hilsen

co8.
Jan Tore Sa er

Kopi:
Fylkesmannen
KS
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