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Tilsvarende har både Fylkesmannen og KS fått 

oppdragsbrev/invitasjonsbrev 

Distriktssenteret nasjonal/regional rolle 

et utdrag.. 



Fylkesmannens rolle 

• Sørge for gode og lokalt forankrede prosesser i samarbeid med KS 

 

• Tilrettelegge for bruk av departementets «verktøy»  

 (utfordringsbilde, veileder, bruk av fakta/statistikk) 

 

• Følge spesielt opp kommuner som ikke på eget initiativ tar  lokalt 
eierskap  

 

• Gjøre en samlet vurdering av alle kommunestyrevedtakene – 
vurdert opp mot målene for reformen, samt legge vekt på helheten i 
regionen og fylket 

 

Var tiltenkt rolle vedr godkjenning av kommunale vedtak om låneopptak 
Departementet fremmer allikevel ikke et lovendringsforslag knyttet til 
dette. 

 



Status i Nord-Trøndelag 
• Gjennomført: Oppstartsamling, prosessplan for Nord-Trøndelag, 

organisering, informasjon i enkelte kommuner/kommunesamarbeid.  

 

• Første møte i referansegruppe 24. november 

 

• «Kommunene har ballen» - FM/KS bistår etter behov, kommunene 
melde om behov for ressurser og bistand 

 

• Skjønnsmidler 2014 og 2015 

• 200 000 kr. til hver kommune i 2014 – kan overføres til 2015 

• MNS og INR har i tillegg fått 250 000 

• Nærmere kriterier – føringer for 2015 

 

• FM tar tak i eventuelle felles problemstillinger/utfordringer 

 

• Tema på arenaer som: Høstkonferansen, Nyttårskonferansen og i 
Tankesmia  

 

 



Inndelingstilskuddet 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
varslet i enn pressemelding 6. november at 
regjeringen endrer praksis for beregning av 
inndelingstilskudd for å sikre kommunene 
forutsigbarhet i kommunereformen.  

 

Regjeringen har bestemt at inndelingstilskuddet for 
kommuner som slår seg sammen i 
kommunereformen, skal ta utgangspunkt i 
inntektssystemet slik det er i 2016. 

 
 



«verktøy»  

     

Flere verktøy underveis:  

 - innbyggerinvolvering 

 - lokaldemokrati 

 - fra vedtak til implementering 



Planlagt framdrift 

Kilde: KMD 



Faser i framdriftsplanen 
kilde: prosessplan for kommunereformen i Nord-Trøndelag 



Forventninger til kommunene 

Prosess-/prosjektplaner i kommunene/mellom flere kommuner er 
under utarbeidelse. Forankring lokalt. Fokus på: 

 

• mål, suksesskriterier 

• statusbeskrivelse - kriteriene  

• identifisering av mulighetsrom  

• langsiktighet og bredde i vurderingene 

• dialog med nabokommuner – når og hvordan?  

• organisering/ressurser – hvem gjør hva? når? egen 
kommune? sammen med andre kommuner? 

• beslutningspunkter kommunestyret  

• interessenter/involvering – når ? hvordan?  

• informasjon/kommunikasjon - hva? hvordan? 

 

 



Brev fra Fylkesmannen 19.09.2014 

   Fylkesmannen legger til grunn at kommunene i fylket nå setter i gang og 

leder sine prosesser i forbindelse med kommunereformen. Samtidig bes 

kommunene om å komme med en tilbakemelding på hvem som skal være 

kontaktpersoner i de respektive kommunene. 

 

Fylkesmannen ber også om å bli løpende oppdatert om prosesser og 

planer i kommunene.  

 

Tidlig i 2015 vil Fylkesmannen legge frem en samlet status i fylket, og ber 

derfor om at kommunene innen 1. februar 2015 oversender status i sine 

kommuner. Med det menes en oversikt over igangsatte og planlagte 

prosesser, hvilke scenarier en har valgt å utrede mv. Fylkesmannen ber om 

at statusrapporten er behandlet politisk; for eksempel gjennom et 

formannskapsvedtak.  



Spørsmål ? 

www.kommunereform.no og www.nykommune.no  

 

http://fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/ 

 

trude.mathisen@fylkesmannen.no 
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