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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen               Haugestad 

Gjerdrum kommune Østensen Eriksen 

Hurdal kommune Rognstadtangen Nærem 

Nannestad kommune Amundsen Glomsaker 

Nes kommune Blekkerud Pedersen 

Ullensaker kommune Espelund Gangsø 

Akershus fylkeskommune Solli Michelsen 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 



Sak nr.: 86/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

Sak nr.: 87/14 REFERAT FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2014 

 

Behandling: 

En skrivefeil i referatet ble påpekt. Ellers ingen merknader til det utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 24. oktober godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 88/14 REFERAT FRA RU MØTE 7. NOVEMBER 2014 

 

Behandling: 

Referat fra RU møte 7. november er sendt ut i egen ekspedisjon. 

 

Vedtak: 

Referat fra RU møte 7. november tas til orientering. 

 

Sak nr.: 89/14 ROMERIKSLØFTET 

 

Vedlegg: 

Lysark 

 

Behandling: 

Kommuneoverlegen i Ullensaker gav en statusoppdatering om Romeriksløftet. 

Det vises til vedlagte lysark 

  

Vedtak: 
Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 90/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling:  

Alle saker som Akershus fylkeskommune ønsket å informere om var satt opp på dagsorden. 

Det vises til disse. 

 

 

 



Sak nr.: 91/14 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I 
OSLO OG AKERSHUS 

 

Vedlegg: 

Lysark 

 

Behandling: 

Det vises til vedlagte lysark. 

Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus med konsekvensutredning 

med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3 er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Oslo og 

Akershus. Høringsfrist 27. februar 2015. 

Fylkesordfører Anette Solli orienterte om vedtaket og planen. 

 

Planarbeidet er basert på målene som ble avklart i planstrategiene for areal og transport. 

Målene har vært grunnlaget for arbeidet med plansamarbeidet.  

 

Mål: 

 Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

 Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet 

grønnstruktur. 

 Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest 

mulig behov for biltransport. 

 

Den regionale planen er en videreutvikling av dagens senterstruktur.   

I planforslaget legges det opp til en sterkere konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser i 

prioriterte vekstområder, og en tilsvarende begrensning på spredt vekst utenfor de prioriterte 

områdene. Planforslaget gir tydelige føringer på forholdet mellom vekst og vern Det gjør det 

mulig å planlegge for en langsiktig god utvikling av steder, samtidig som tap av grønne 

arealer i sum reduseres. 

Planforslaget tydeliggjør en felles prioritering på infrastruktur. En samordnet areal og 

transportplan vil gi viktige signaler inn mot staten om støtte til kollektivtransport. 

Planen setter fokus på hva som er utfordringene for Akershus og Oslo – hvilke grep som må 

tas i denne spesifikke regionen.  En omforent regional politikk er viktig i oppfølgingen av 

statlig politikk – gjør regionen sterkere i forhandlinger med staten (NTP, bymiljøavtaler, 

jernbanesatsing, etc.)  

 

En omforent politikk vil gjøre det lettere å ta beslutninger og prioriteringer på tvers av fag -  

forvaltningsnivå, eksempelvis skolestruktur, by -og tettstedssatsing, samferdselsløsninger. 

 

Kommunene har nå muligheten til å komme med innspill som korrigerer, presiserer og 

avklarer ut i fra kommunens og delregionens ståsted. Akershus fylkeskommune og Oslo 

kommune rekker ikke å vedta den regionale planen før valget. Planen skal vedtas i november 

2015 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 



Sak nr.: 92/14 FINANSIERING AV GANG OG SYKKELVEGER 
 

Vedlegg: 

Lysark 

 

Behandling: 

Assisterende fylkesdirektør samferdsel, Thomas Tvedt,  orienterte om Akershus 

fylkeskommunes arbeid med gang- og sykkelveier samt midler til trygge skoleveier. 

Akershus fylkeskommunes samferdselsplan Del II Handlingsprogram 2015- 2018 skal 

sluttbehandles i fylkestinget 15. desember 2014. 

Det vises til vedlagte lysark. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak nr.: 93/14 REGIONALE PLANER FOR VANNFORVALTNING 

 

Vedlegg: 

Lysark. 

 

Behandling: 

Regional plan for vannforvaltning vannregion Glomma er sendt ut på høring. Høringsfrist er 

31.12.2014 

Høringsdokumentene  kan lastes ned på denne siden: 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648 

 

Rådgiver for vann, fisk og viltforvaltning i Akershus fylkeskommune, Anja Celine Winger,   

gav en kort orientering om planen og samt aktuelle problemstillinger.  

Det vises til vedlagte lysark 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 94/14 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER 

 

Vedlegg: 

Lysark. 

 

Behandling: 

Plan og næringssjef i Ullensaker kommune, Elisabet Frøyland og Asplan Viak orienterte om 

arbeidet med utviklingsprogrammet for byregioner. 

Det ble bemerket at anbefalingene for Eidsvoll kommune burde vurderes på nytt.  

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648


Sak nr.: 95/14 FELLES INNKJØPSSTRATEGI OG 
INNKJØPSREGLEMENT 

 

Behandling: 

Saken utsettes til neste styremøte og behandles sammen med organiseringen av ØRIK. 

 

 

Sak nr.: 96/14 KOMMUNEREFORMEN 

 

Vedlegg: 

Kommunereformen – oversiktsnotat. 

 

Behandling: 

Det vises til vedlagte oversiktsnotat. 

Med bakgrunn i notatet og andre dokumenter drøftet styret kommunenes ansvar og ØRUs 

rolle i den forestående prosessen.  Det var konsensus om at kommunereformen er en politisk 

prosess og at det opp til den enkelte kommune å planlegge sine egne prosesser.   

 

Vedtak: 

Den enkelte kommune planlegger sine egne prosesser tilknyttet kommunereformen.  

Om kommunene ønsker å bruke ØRU i utredningsarbeidet avklares i den enkelte kommune. 

 

Sak nr.: 97/14 SAMMENDRAG FRA ØRUs ÅRSKONFERANSE  
2014 

 

Behandling: 

I samsvar med de vedtatte vedtekter for virksomheten til Øvre Romerike Utvikling arrangeres 

det hver år en felles årskonferanse for formannskapene i kommunene og fylkesutvalget i 

fylkeskommunen. Formålet med konferansen er å: 

o drøfte felles regionale utfordringer 

o legge føringer for det regionale samarbeidet 

o styrke eierforhold og forpliktelse i det regionale samarbeidet. 

 

For å sikre at kommunestyrene også er informert om konferansens innhold og resultater av 

drøftingene på konferansen har ØRU-styret bestemt at det etter konferansen skal utarbeides et 

sammendrag fra konferansen.  

 

Vedtak: 

Forslag til felles saksfremlegg – Sammendrag fra ØRUs årskonferanse 2014 godkjennes og 

oversendes til kommunene for politisk behandling. 

  

 

 

 

 



Sak nr.: 98/14 SUSTAINABLE VALLEY 

 

Behandling: 

Hurdal kommune planlegger sommeren 2015 å arrangere en Sustainable Valley-festival om 

bærekraftig utvikling. Rådmannen i Hurdal informerte om planene og oppfordret 

medlemmene i styret til å delta på festivalen. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak nr.: 99/14 VALG AV NY STYRELEDER OG NESTLEDER 

 

Behandling:  
Vervene som leder og nestleder i ØRU styret går på omgang mellom kommunene med ettårig 

funksjonstid. Av formelle årsaker må skifte av leder og nestleder vedtas av styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Ordfører i Eidsvoll kommune, Einar Madsen,  og ordfører i Nannestad kommune, Anne-

Ragni K. Amundsen, velges som leder og nestleder for ØRU styret for 2015. 

 

Sak nr.: 100/14 EVENTUELT 

Intet å referatføre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg - Sak 89  

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg  - Sak 91 

 

 



 

 



 

 



Vedlegg – Sak 92 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



Vedlegg – Sak 93 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 



Vedlegg – Sak 94 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Vedlegg – Sak 96 

Kommunereformen - oversiktsnotat 
 
Høsten 2014 blir det satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. 

Alle landets kommuner har blitt invitert til å starte prosesser for å avklare om det er 

aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale 

vedtak er fattet, innen 1. januar 2018. 

De lokale og regionale prosessene må ta utgangspunkt i målene for reformen.  Sammen 

med ekspertutvalgets kriterier for en god kommunestruktur og utvalgets anbefalinger bør 

dette gi grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vurderinger og vedtak lokalt.  

Departementet har som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å 

drøfte utfordrings- og mulighetsbildet før det fattes vedtak om hvilke kommuner de vil slå 

seg sammen med. De regionale prosessene avsluttes ved utgangen av 2016. 

Stortingsmelding om nye oppgaver 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye 

oppgaver til robuste kommuner. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget før 

kommunene oppsummerer sine prosesser og gjør vedtak om sammenslåing. 

Regionalt nivå 

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, ba samtidig Stortinget regjeringen 

om å utrede et regionalt folkevalgt nivå. På bakgrunn av dette har Møreforskning fått i 

oppdrag å vurdere hvilke oppgaver som kan være aktuelle for et fremtidig folkevalgt 

regionnivå. 

Oppdraget består i å sammenstille og vurdere eksisterende utredninger, slik at regjering og 

storting får et godt faglig beslutningsgrunnlag.  Det er opprettet en referansegruppe for 

utredningen bestående av representanter for fylkeskommunene. 

Utredningen av et regionalt nivå vil skje parallelt med arbeidet med en stortingsmelding om 

nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. 

Dato for sluttrapporten er 17. november d.å.. Oppdraget er delt inn i tre deler: 

 En sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger/stortingsdokumenter 

som inneholder vurderinger og anbefalinger om hvordan et nytt regionalt nivå kan 

inndeles, 

 En sammenstilling og vurdering av innholdet i utredninger/stortingsdokumenter om 

hvilke funksjoner og oppgaver som er lagt til grunn for ulike inndelingsalternativer. 

 På selvstendig grunnlag å skissere egnede funksjoner og oppgaver til regionalt 

folkevalgt nivå ut fra ulike inndelingsalternativer.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorfor-kommunereform.html?id=752904
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Ekspertutvalg_kortversjon.pdf


 

To løp 

Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden. 

Løp 1: Kongelig resolusjon 

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For 

kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge 

til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Med 

dette løpet vil sammenslåingene kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 

For å kunne gjennomføre et slikt løp, må vedtakene være likelydende i de aktuelle 

kommunene. Departementet vil deretter foreta en vurdering av om de foreslåtte 

sammenslåingene er i tråd med målene for reformen. 

De kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via fylkesmannen, som bistår 

med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkesmannen vil også bli bedt 

om å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene. 

Dersom det kommer mange søknader om sammenslåing på tvers av fylkesgrenser, vil det 

kunne bidra til å forsinke prosessene selv om forslagene er i tråd med målene med 

reformen. Departementet har myndighet til å flytte en kommune over til et annet fylke i 

forbindelse med en sammenslåing. Sammenslåinger som er mer omfattende, må avgjøres av 

Stortinget. Kommunale vedtak om sammenslåing som ikke er i tråd med målene i reformen, 

eller vedtak om sammenslåinger som medfører at mer enn en kommune flyttes til et nytt 

fylke, vil dermed ikke kunne avgjøres ved kongelig resolusjon våren 2016. 

Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny 

kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke 

følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. 

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 

enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra 

regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås 

sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. 

Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes 

senest fra 1. januar 2020. Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være aktuelt at enkelte 

sammenslåinger kan iverksettes fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt de ulike 

kommunene har kommet i sine prosesser. 

 

  



 

Nærmere om regionale prosesser – virkemidler for prosess 

 

Prosessveileder 

Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang de regionale og lokale prosessene høsten 

2014. Det er ønskelig at prosessene gjennomføres i samarbeid med KS regionalt. Regjeringen 

ser på KS som en sentral aktør i kommunereformen, og KS har mottatt en egen invitasjon om 

å delta i prosessene. 

Departementet gir økonomisk støtte til en prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete 

fra høsten 2014. Fylkesmannen har arbeidsgiveransvar for stillingen. Også KS kan, etter 

søknad, få midler til sitt arbeid med kommunereformen. Disse midlene vil kunne brukes til å 

styrke KS sitt grunnlag for å kunne arbeide aktivt med de lokale og regionale prosessene. 

De kommunale vedtakene skal etter hvert meldes inn til departementet via fylkesmannen, 

som bistår med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkesmannen vil 

også bli bedt om å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede 

tilbakemeldingene. 

Standardisert faktaoppsett 

Departementet har utarbeidet det nettbasert verktøyet NY KOMMUNE. Her er det mulig å 

sammenstille kommuner og hente ut enkle rapporter om utfordringer, både i egen 

kommune og i kommunene som det kan være aktuelt å slå seg sammen med. 

Faktaoppsettene tar utgangspunkt i kriteriene som er utarbeidet av ekspertutvalget og 

annen, relevant tilgjengelig informasjon. En slik sammenstilling av fakta gir kommunene god 

informasjon blant annet om utfordringer og utviklingstrekk for hver enkelt kommune og for 

regionen som helhet. 

Faktaoppsettene kan enkelt suppleres ut fra lokale og regionale behov og utfordringer. Dette 

vil også være et viktig verktøy for de regionale prosessveilederne. Oppsettet erstatter 

dagens praksis med støtte til utredninger av enkeltstående sammenslåingsalternativer.  

Innbyggerundersøkelser  

Kommunene vil få tilbud om et opplegg for innbyggerundersøkelser til bruk i høringen av 

innbyggerne. Aktuelle spørsmål i en slik spørreundersøkelse kan f. eks være knyttet til hvilke 

forventinger innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet, hvordan de ser på 

potensialet for utvikling og vekst, og hvordan de forholder seg til ulike 

sammenslåingsalternativer.  

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om 

innbyggernes råd ved folkeavstemning, eller benytte en innbyggerundersøkelse. 

Departementet vil dekke inntil 100 000 kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og 

informasjon til innbyggerne. 

 

http://www.nykommune.no/


Økonomiske virkemidler 

Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til 
en ny kommune for kommuner som slår seg sammen. 

De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i 

reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018. 

Engangskostnader 

Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert 

modell. Basert på utbetalingene i de siste sammenslåingsprosessene er 20 mill. kroner satt 

som et grunnbeløp per sammenslåing, og differensieres etter antall kommuner og antall 

innbyggere i sammenslåingen. Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er 

gjort.  

 

Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner). 

Antall kommuner og 

innbyggere i 

sammenslåingen 

0-19 999 

innbyggere 

20- 49 999 

innbyggere 

50- 99 999 

innbyggere 

Over 100 000 

innbyggere 

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000 

5 eller flere kommuner 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000 

  

Reformstøtte 

Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per 

sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. 

kroner for de mest folkerike sammenslåingene. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad 

fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. 

 

Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte  

0-14 999 innbyggere 5 mill. 



15 000- 29 999 innbyggere 20 mill. 

30 000- 49 999 innbyggere 25 mill. 

Over 50 000 innbyggere 30 mill. 

  

 

Inndelingstilskuddet 

 

Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får 

den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) 

kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. 

Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse 

seg nye rammebetingelser. 

Modell for beregning av inndelingstilskuddet fra KS 

Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i 

reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning 

på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. 

Inntektssystemet 

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i 

løpet av perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil ses i sammenheng med 

kommunereformen. 

 Øvrige tiltak 

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid 
I noen tilfeller vil kommunene på grunn av store avstander ikke ønske å slå seg sammen. For 
store avstander kan gjøre at det kan bli krevende å rekruttere til politisk deltakelse blant 
annet i kommunestyrene.  

For disse tilfellene vil departementet utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir 

anledning for å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø der det er behov 

for det. En slik generell hjemmel kan erstatte dagens hjemler om pålagt interkommunalt 

samarbeid i særlovene (finnes i dag bl.a. i pbl, helse- og omsorgstjenesteloven, 

folkehelseloven, kommuneloven og brann- og eksplosjonsvernloven).  

Avvikling av samkommunen 

I lys av den forestående kommunereformen, ønsker departementet å starte opp et arbeid 

med sikte på å avvikle den muligheten til interkommunalt samarbeid som ligger i 

samkommunemodellen. Samkommunen utgjør et nytt forvaltningsorgan (selvstendig juridisk 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Ovrige-tiltak/inndelingstilskudd.html?id=753001
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Inntektssystemet/Okonomiske-utslag-ved-kommunesammenslaing/


person) som gir mulighet til sektorovergripende samarbeid.  Deltakerkommunene overfører 

ikke bare oppgaver til samkommunen, men også ansvaret for å utføre disse. 

Om en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen 

gir anledning til, mener regjeringen at kommunesammenslåing er en bedre løsning. 

Samkommunen er en modell som ytterst få kommuner har tatt i bruk, noe som viser at 

denne modellen oppleves som mindre relevant for kommunene. Modellen er hjemlet i 

kommuneloven. 

 

 

 

Nærmere spesifisert milepælsplan  

 Høsten 2014 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt 

folkevalgt nivå som del av kommunereformen. 

 Statsråden inviterer 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. 

 Støtte til en prosessveileder i hvert fylkesmannsembete (midler fra 1. september) 

som skal bistå fylkemennene slik at det kan lages gode møteplasser og gode prosesser 

for kommunene.  

 Etablering av regionale prosessorganisasjoner 

 Lansering av nettløsningen NY KOMMUNE hvor kommunene kan sammenstille 

kommuner og hente ut enkle rapporter om utfordringer, både i sin egen kommune og i 

kommunene som det kan være aktuelt å slå seg sammen med. Faktaoppsettene 

erstatter støtte til utredninger av enkeltstående sammenslåingsalternativer. 

 Veiledningshefte om utredning og prosess. Heftet vil inneholde tips til gode prosesser 

i kommunene 

 KMD utarbeider oppsett for innbyggerundersøkelse til bruk i høringen av 

innbyggerne. 

 Prosessveiledere og representanter for KS regionalt inviteres til samling 

Desember  

Ekspertutvalget legger fram en sluttrapport om kriterier kommunene bør oppfylle for å 

ivareta mulige nye oppgaver. 

2015 

Januar  

Alle embetene har fått på plass en prosessveileder, og har startet prosesser i sitt fylke 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2014/Starter-arbeidet-med-a-utrede-regioner.html?id=765943
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2014/Starter-arbeidet-med-a-utrede-regioner.html?id=765943
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Invitasjon-til-a-delta-i-reformprosessen1.html?id=766305
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Invitasjon-til-a-delta-i-reformprosessen1.html?id=766305
http://www.nykommune.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Verktoy/Veileder-for-utredning-og-prosess.html?id=767597


Mars  

Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner legges fram i 

Stortinget. Eksempler på redusert statlig styring av større og mer robuste kommuner vil 

være et tema i meldingen. Meldingen vil også inneholde en sammenstilling av tidligere 

utredninger om regionalt folkevalgt nivå, samt skissere hvilke oppgaver det kan være aktuelt 

å vurdere overført til nye regioner. 

Mai  

De første sammenslåingsvedtakene kan fattes i kommunene 

Juni  

 Stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner behandles i Stortinget 

 Kommunale sammenslåingsvedtak tidlig våren 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig 

resolusjon 

Desember  

Siste frist for kommuner til å fatte kommunale sammenslåingsvedtak som kan vedtas 

gjennom kongelig resolusjon våren 2016.  

2016 

Vår  

 Siste frist for tilbakemelding fra kommunene. Lokal enighet er ønskelig, men ikke et 

krav. 

 Kommunale sammenslåingsvedtak høsten 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig 

resolusjon 

Høst  

 Siste frist for oppsummering fra hvert fylkesmannsembete 

 Den regionale prosjektorganisasjonen avvikles i desember 

 

2017 

Vår 

 Eventuelle vedtak om sammenslåing gjennom kongelig resolusjon våren 2015 trer i 

kraft 1. januar 

 Fremleggelse av proposisjon med forslag til ny helhetlig kommunestruktur. Vedtak 

som ikke ble behandlet ved kongelig resolusjon vil også bli inkludert 

 Departementet legger frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver 

 Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur 



 Stortinget behandler lovproposisjon om nye oppgaver. 

Høst  

Stortingsvalg og eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer. 

2018 

Vår 

Sammenslåinger som vedtas gjennom kongelig resolusjon våren 2016 trer i kraft 1. januar. 

2019 

Vår 

Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 kan tre i kraft fra 1. januar dersom det 

er ønskelig lokalt. 

Høst 

Kommunestyrevalg til nye kommuner 

2020 

Vår 

Øvrige sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i kraft fra 1. januar. 

 

Følgende verktøy inngår i verktøyskassa til kommunereformen 

 Utredningsverktøyet NY KOMMUNE 

 Veien mot en ny kommune - veileder for utredning og prosess 

 SoS – spørsmål og svar i kommunereformen (regjeringen.no) 

 Veileder om lokaldemokrati 

 Nytt rundskriv om inndelingslova 

 Rapporten Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? av Bent Aslak 

Brandtzæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nykommune.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Verktoy/Veileder-for-utredning-og-prosess.html?id=767597
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/FAQ---sporsmal-og-svar.html?id=762533
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Lokaldemokrati.html?id=767884
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rundskriv/2014/Rundskriv-til-lov-av-15-juni-2001-nr-70-om-fastsetjing-og-endring-av-kommune--og-fylkesgrenser-inndelingslova-.html?id=767899
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/kommunereform.no/Kommunesammenslaaing_og_prosess_Telemarksforsking_BAB2.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/kommunereform.no/Kommunesammenslaaing_og_prosess_Telemarksforsking_BAB2.pdf

