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Prosessplan for kommunereformen i Nord-Trøndelag  

2014-2017 
 

19. september 2014  

 

 

Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av 

en kommunereform i perioden 2014-2017. Fylkesmannen har fått i oppdrag å være 

tilrettelegger og koordinator for prosessene, og KS er forutsatt trukket inn og gitt en viktig 

rolle i gjennomføringen av reformen.  

 

Denne prosessplanen skisserer fremdrift og rammer for reformen i Nord-Trøndelag. Planen 

vil ved behov bli revidert underveis i perioden, basert på status og dialog med kommunene. 

Denne prosessplanen legger til grunn at kommunene i Nord-Trøndelag tar imot invitasjonen 

fra Regjering og Storting, og at det er kommunene som selv tar ansvar for lokale prosesser. 

 

Det er en målsetting med denne felles prosessplanen for fylket at den vil være et godt bidrag 

i forhold til planlegging av fremdrift og milepeler, identifisering av aktører som bør involveres i 

de lokale prosessene.  

Fylkesmannen vi sammen med KS og Fylkeskommunen bistå kommunene med å arrangere 

felles møtearenaer, delta i møter og ha dialog med enkeltkommuner/flere kommuner 

sammen, gi informasjon, tilrettelegge kunnskapsgrunnlag og svare på 

spørsmål/henvendelser. Fylkesmannen vil også bistå kommunene med prosessveiledning 

dersom det er ønskelig.  

Fylkesmannen vil også holde seg godt oppdatert over fremdrift i de lokale prosessene og 

legge til rette for bruk av de verktøyene som utarbeides sentralt. Fylkesmannen skal holde 

seg løpende oppdatert, og skal vurdere helheten i regionen og se til at de igangsatte 

prosessene avsluttes innen våren 2016. Fylkesmannen skal også bidra med samordning mot 

nabofylker.  

1. Bakgrunn, mål og rammer 
 

Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en 

meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål for 

reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen. 
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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 214. Det er også enighet om de økonomiske 

virkemidlene. 

Statsråden inviterer derfor 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. 

Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, 

og ser det som ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om 

gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen uttrykker i Innst. 300 S 

(2013-2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får viktige roller i reformen. Det er 

et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser. 

Fylkesmennene har fått formalisert sitt oppdrag i brev fra departementet 3. juli 2014. KS fikk 

samme dag invitasjonsbrev fra statsråden til samarbeid om kommunereformen, og 

deltakelse i de regionale prosessene. 

I Nord-Trøndelag ble de tidlig år etablert en samarbeidsarena mellom KS, Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen om kommunereformen, først med KS initiativ om etablering av Tankesmia, 

og senere gjennom Fylkesmannen møte med styre i KS Nord-Trøndelag 28. mai, der 

Fylkesmannen gjennomgikk hovedtrekkene i den foreslåtte kommunereformen og inviterte 

KS til en samarbeid om kommunereformen. Etter vedtak av kommunereformen 18. juni ble 

det derfor etablert en felles møtearena for Fylkesmannen, KS og Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune. Disse har samarbeidet i arbeidet med denne planen, planlegging av 

oppstartsamling for kommunene i Nord-Trøndelag og den kommunedialogen som allerede er 

gjennomført med kommunene i Nord-Trøndelag gjennom besøk i regionråd, 

samkommunestyremøter etc våren 2014. 

1.1 Nasjonale mål og fremdriftsplan for kommunereformen 
1. Gode og likeverdig tjenester. Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil 

legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer 

stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og 

spesialiserte tjenester 

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å 

løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og 

samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, 

samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale 

utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses 

naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Større kommuner vil ha større 

ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det 

gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige 

og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor 

begrensede økonomiske rammer. 
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4. Styrket lokaldemokrati. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi 

økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil 

også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som 

gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig 

detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til 

innbyggernes behov. 

Følgende nasjonal framdriftsplan er lagt til grunn: 

 

 

Kommunene er invitert til å delta i prosesser for å avklare og vurdere om det er aktuelt å slå 

seg sammen med nabokommuner. Den nasjonale fremdriftsplanen er stram, og 

Fylkesmannen oppfordrer derfor kommunene til å sette av tid og ta tak i dette arbeidet så 

snart som mulig. Kommunene må i samarbeid med sine nabokommuner utarbeide sine egne 

planer for gjennomføring av kommunereformen.  

Departementet legger opp til to ulike løp for kommunene. For kommuner som har startet 

prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet 

legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av 

våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 

1. januar 2018. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i 

de aktuelle kommunene. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte 

sammenslutningen er i tråd med hovedmålene for reformen.  

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

som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke avgjøres ved 

kongelig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en proposisjon 

om en helhetlig kommunestruktur våren 2017.  

Kommunene skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes 

inn via Fylkesmannen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et 

utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.  
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I tillegg skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede 

kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket. I 

Fylkesmannens tilbakemelding til departementet bes det om at det blir gjort en vurdering om 

vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen, jf. kap. 4 i kommuneproposisjonen for 

2015. 

1.2 Milepeler og mål for reformen i Nord-Trøndelag 
 

Den nasjonale fremdriftsplanen og målene danner også rammene for prosessene 

i Nord-Trøndelag. Inndelt i faser kan en tenke seg at prosessen blir slik: 

  

Faser i kommunestrukturprosessen Hovedinnhold 

1. Oppstartfase fram til 1. 

september 2014 
 

- Avklaring av reformens innhold og 

verktøy. Oppdragsbrev fra 
Regjeringen 

- Etablering av prosjektorganisasjon i 

fylket, dialog med KS og nabofylker 
- Oppstartskonferanse med 

forankring av prosessplan og 
milepæler 

2. Dialogfase fra september 
2014 til februar 2015 

 

- Prosjekt/prosessplaner i 
kommunene - forankring 

- Avklaringer av geografiske 

retningsvalg på bakgrunn av 
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og 

prosesser i enkeltkommuner og 
mellom kommuner 

 

3. Utrednings- og utviklingsfase 
– to spor 

 

- Gjennomføring av avgrensa 
konsekvensanalyser/utredninger 

(utfra nasjonale mål og kriterier).  
- Forberedelse av sammenslåing 

4. Beslutningsfase i 
kommunene 2015/vår 2016 

 

- To spor; a) kommuner som vil 
vedta sammenslåing innen høsten 

2015 og b) kommuner som vil fatte 
vedtak våren 2016. 

 

Etter prosjektets avslutning skjer følgende: 

 

a) Oppsummering fra Fylkesmannen og nasjonale vedtak høsten 2016/våren 

2017. 

b) Gjennomførings- og iverksettingsfase 2017 – 2020 ihht gjeldende 

lovbestemmelser om kommunesammenslåinger/grensejusteringer. 
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Mål for prosessene som skal gjennomføres i Nord-Trøndelag: 

 Kommune igangsetter og leder gode prosesser, der kommunene selv har eierskap og 

er drivere av prosessene som skal gjennomføres. Tilstrekkelig involvering av 

innbyggere. 

 At prosessene i kommunene i Nord-Trøndelag er tilstrekkelig samkjørte. 

 At prosessene i kommunene er knyttet opp mot kriteriene i kommunereformen, og at 

kommunene i fremtiden skal løse sine oppgaver og roller innenfor tjenesteyting, 

samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og demokratisk arena på en best mulig måte 

 Alle kommuner i Nord-Trøndelag fatter vedtak innen våren 2016 om 

kommunesammenslåing som er i tråd med målene for reformene. 

 Kommunene i Nord-Trøndelag får nødvendig bistand fra Fylkesmannen  

 At vi får en kommunestruktur i Nord-Trøndelag som gir grunnlag for gode boforhold 

og effektive tjenester for innbyggerne i Nord-Trøndelag i et langsiktig perspektiv. 

 At det blir foretatt grensejusteringer der dette er naturlig 

 

1.3 Virkemidler 
 
Engangskostnader 

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en 

standardisert modell. Støtten til dekning av engangskostnadene differensieres etter antall 

kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Minimum 20 mill kroner. Maks 65 mill. 

kroner. Se oversikt side 52 og 53 i kommuneproposisjonen.  

Reformstøtte 

Kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny 

kommune. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden. 

Støtten er differensiert etter innbyggertall i den nye kommunen. Maksimal reformstøtte er 30 

mill. kroner til kommuner som får flere enn 50 000 innbyggere.  Stortinget har bedt 

regjeringen om å komme tilbake innretningen på reformstøtten for kommuner som etter 

sammenslåing får under 10 000 innbyggere, jf. Innst. 300 S (2013-2014). Regjeringen vil 

komme tilbake med forslag til dette i forbindelse med statsbudsjettet 2015.  Utbetalingen blir 

gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. 

Inndelingstilskudd 

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.  

Standardisert faktaoppsett  

Departementet vil utarbeide standardiserte faktaoppsett i en interaktiv løsning 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 tar utgangspunkt i kriteriene som er utarbeidet av ekspertutvalget og 

annen, relevant tilgjengelig informasjon. En slik sammenstilling av fakta vil kunne gi 
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kommunene god informasjon blant annet om utfordringer og utviklingstrekk for hver enkelt 

kommune og for regionen som helhet.  

Faktaoppsettene skal enkelt kunne 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.  

Støtte til innbyggerinvolvering  

Kommunene vil få tilbud om et opplegg for spørreundersøkelser 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 spørreundersøkelse. Departementet 

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

innbyggerne. 

Lånegodkjenning  

Departementer har sendt et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og 

langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. 

Godkjenningsordningen er ment å forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle 

sammenslåingskandidater, og å hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i 

forkant av kommunereformen.  

2. Spesielle forhold i Nord-Trøndelag 
 

I store trekk er kommunereformen planlagt gjennomført likt for alle kommuner/regioner i 

landet. Fylkesmannen trekker allikevel frem noen forhold som vi mener er spesielle for Nord-

Trøndelag og som det derfor må vies noe ekstra oppmerksomhet rundt, og de kommunene 

det er aktuelt for, må ta spesielle hensyn til i sin planlegging. 

 1) Samkommunene. 

Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som ligger i 

samkommunen. Begrunnelsen er at dersom kommunene har behov for et så omfattende 

samarbeid, bør de slå seg sammen. Avvikling av samkommunen berører bare Nord-

Trøndelag. 

Tiltak: Fylkesmannen tar initiativ til dialog med våre to samkommuner.  

2) Forvaltningsområde for samisk språk 

Sammen med Finnmark, Troms og Nordland har også Nord-Trøndelag  kommuner (Snåsa 

og Røyrvik) som er forvaltningsområder for samisk språk – FM må derfor sikre at Sametinget 

involveres i de regionale prosessene på en hensiktsmessig måte. 
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Tiltak: FM inviterer Sametinget og de to aktuelle kommunene til dialogmøte tidlig høst 2014. 

Sametinget inviteres til oppstartssamlingen. 

3) Fylkesdiskusjonen – NTE  

Det fremmes sak om mandat for utredning om samling av Trøndelagsfylkene i fylkestingene i 

Nord og Sør-Trøndelag i oktober 2014. Ferdig utredning vil bli behandla sannsynligvis på 

slutten av 2015.  I saken om mandat vil prosess og involvering av interessenter bli beskrevet. 

Det fremmes en egen sak om framtidig eierskap til NTE til fylkestinget i oktober.  

4) Geografi 

Demografi, geografi og bosetting er også forhold kan være spesielle for deler av Nord-

Trøndelag, da fylket er blant landets minst urbaniserte fylke. Flere kommuner har meget 

spredt bosetting, og forholdsvis lang reisetid til kommunesenter/by. 

Departementet vil utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å 

pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn 

av avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik generell hjemmel kan erstatte hjemlene 

i særlovene (finnes i dag blant annet i plan- og bygningsloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og brann- og eksplosjonsvernloven).  
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3.  Interessenter /aktører 
 

I tabellen nedenfor er det identifisert aktører/interessenter som på ulike måter kan/bør involveres i 

arbeidet med kommunereformen. Tabellen er ikke fullstendig. 

 

Aktører Forslag til involvering 

Kommunen politisk Retningsvalg, valg av scenarier 

Etablere kontakt nabokommuner 

Sikre gode prosesser 

Fatte vedtak 

Kommunen administrativt Utredning, konsekvensvurdering mm 

Kommunens ansatte Informeres og involveres som i 

omorganiseringsprosesser 

Kommunens innbyggere Informeres og høres – spørreundersøkelser, 

folkemøter mv 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune Berøres ved evnt. kommunejustering på kryss av 

fylkesgrenser 

Evnt oppgaveendringer (fase 2) 

Regionale endringer 

Fylkesmenn i nabofylker – Sør-

Trøndelag og Nordland 

Fylkesmannen koordinerer – prosesser som 

berører fylkesgrenser med fylkesmenn i 

nabofylkene 

Fylkeskommunene i nabofylker Sør-

Trøndelag og Nordland 

Følges opp av NTFK og fylkesmenn i nabofylker 

KS Regional aktør 

Fylkesmannen i NT Regional aktør i NT, tilrettelegger for prosesser, 

oppsummere og anbefale til departementet 

Sametinget FM inviterer til møte sammen med berørte 

kommuner i dag – legge plan for involvering i 

fellesskap 

Media Lokalt og regionalt (FM) «Følge med på» 

Inviteres til samlinger/møter 

Informeres proaktivt 

Svare opp på saker 

Kunnskapsaktører i NT , eks Hint, TFoU 

mv 

Informeres  

Utredninger 

Relevant kunnskap og forskning 

Distriktssenteret Løpende dialog med FM/regionalt nivå 

Inviteres til samlinger, Foredrag mv 
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Tabellen fortsatt: 

Aktører Forslag til involvering 

NAV, Politi, Helseforetak – evnt 

andre offentlige regionale aktører 

Informeres  

NHO Informeres 

Bondelag Informeres  

Interesseorganisasjoner Informeres 

Arbeidstaker organisasjon Informeres og involveres som i 

omorganiseringsprosesser 

Regionråd, samkommune, Inn-

Trøndelagsamarbeidet 

Retningsvalg, valg av scenarier 

Sikre gode prosesser 

Kommunikasjon med kommunestyrer 

Barne – og ungdomsråd  

Kommunegrupperinger med 
felles interesser; ex 
Kraftkommuner, kystkommuner 
med oppdrett, 
utmarkskommunene 
 

 

Regionalt planutvalg  

Næringsliv  

Politiske partier  

Frivillige lag og organisasjoner  

 

Felles dialog med alle kommuner legges til de etablerte arenaene vi har i Nord-Trøndelag. 

Fylkesmannen i samarbeid med KS og Fylkeskommunen legger i første omgang opp til å involvere 

aktører gjennom: 

 Møte med alle kommuner politisk og administrativt gjennom oppstartsamlingen, samt 

at kommunereformen er tema på alle faste fellessamlinger i fylket i prosjektperioden 

 Tilbud om å informere/dialog i alle regionråd, samkommunestyrer etc (er i hovedsak 

gjennomført per 1. september 2014) 

 Tilbud om å komme til alle kommunestyrer høsten 2014, sammen med KS 

 Faste møtepunkt administrativt med KS og Fylkeskommunen – gjensidig 

informasjonsutveksling, planlegging av aktiviteter mv 

 Legge ut relevant informasjon på Fylkesmannens nettside – det er laget egen side for 

kommunereformen 

 Jevnlig dialog Distriktssenteret, departementet og FM i Sør-Trøndelag og Nordland 

 Invitere Sametinget, Snåsa og Røyrvik til møte vedr hvordan samisk 

forvaltningsområde skal håndteres i kommunereformen 

 Kommunereformen tema på andre fagsamlinger og møter med regional stat 

 Etablerer en intern prosjektorganisasjon som bistår kommunene knyttet til de 

problemstillinger og prosesser det er ønskelig med bistand i forhold til. 

 Vurdere bruk av skjønnsmidler i tilknytning til kommunereformen. 
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4. Milepeler 
 

Når Hva 

August 2014 Utkast til prosjektplan forelegges Tankesmia 

Vår 2014/Høst 2014 Møte med alle regionråd, samkommuner og Inn-
Trøndelag samarbeidet 

5. september 2014 
 

Oppstartsamling. Sted: Stiklestad, Arrangør: FM, KS, 
FK 
Program: 
-Bakgrunn for reformen – mål med reformen 
- Motivasjons foredrag»  
- Prosessplan for Kommunereformen i NT, Verktøy, 
Møteplan mv 
- Kysten rundt - tanker, status, ønsker om bistand 
 

Høsten 2014. Oppstart i alle kommunestyrer. 
1)Hva definerer kommunene som sine mulighetsrom – 
geografisk – et eller flere scenarier? Tilstrekkelig bredt 
2)Hvordan reiser kommunens innbyggere? 
3)Unaturlige grenser 
4) Spesielle forhold som er viktig for aktuell kommune. 
5)Plan for innbyggerinvolvering 
Fylkesmannen delta på møter om ønskelig. 

14. oktober  Statsbudsjettkonferansen  

Tema vedr kommunereformen ikke endelig fastsatt. 

November 14  KS Høstkonferanse  

Tema vedr kommunereformen ikke endelig fastsatt. 

11. desember 14 Tankesmia inviterer til felles samling - del 2 

ekspertutvalget 

Januar 15 FM Nyttårskonferanse 

Februar 15 Strategikonferansen til KS  
Tema:  

- Status i kommunene – vedtak/behandlinger i 
Kommunestyrene 

- Status vedr budsjett/øk.plan – låneopptak –  

Feb/mars 15 Revisjon av prosjekt - tiltaksplan 

Mai 15 Kommuneproposisjonskonferansen 

Mai 2015 – «oppgavemeldingen» kommer sammen 
med Kommuneproposisjonen 
Tema: 

- «oppgavemeldingen» 
- Status – kysten rundt? 
- Revidert prosjektplan Nord-Trøndelag 
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Milepeler fortsatt: 

 

Når Hva 

Høst 2015 Vedtak i kommuner som velger «fremdriftsløp» 1 

meldes inn til Fylkesmannen 

Mai 2016 Forslag til nytt inntektssystem legges frem sammen 
med kommuneøkonomiproposisjonen 

Vår 2016 Vedtak i kommunene som følger «fremdriftsløp 2» 

meldes inn til Fylkesmannen 

November 2016 
Høstkonferansen til KS 2016 

Oppsummering av innkomne vedtak – status i NT 
 

Desember 2016 
FM oppsummerer og leverer sin vurdering til 
departementet 
 

 

 

5. Suksessfaktorer 
 

Følgende suksessfaktorer er identifisert: 

- At kommunene «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser 

- At kommunene identifiserer mulighetsrommet  

- De økonomiske virkemidlene gir tilstrekkelig incentiv 

- «Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar regional rolle 

 

 

6. Risiko 
Gjennomføring av kommunereformen har flere risikoforhold som det må tas hensyn til og kan 

gi behov for endring av tiltak/planer. Forhold som er identifisert er: 

1) Fremdriftsplanen er stram  

2) Ressurssituasjonen – omfattende innsats kreves av kommunene 

3) Manglende initiativ – «venter» 

4) Strategiske tilpasninger 

5) Uklarheter rundt eierskap NTE 

6) Langsiktige endringer i inntektssystemet 

7) Politisk «uro» rundt målsetting og gjennomføring av kommunereformen, 

kommunevalget 
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7. Fylkesmannens forventninger til kommunene i Nord-Trøndelag 
Fylkesmannens forventninger til kommunene er: 

 At kommunene tar i mot invitasjonen fra Storting og Regjering, forankrer og 

igangsetter gode prosesser med sikte på kommunesammenslåinger.  

 At kommunene tar eierskap og er drivere av prosessene som skal gjennomføres.  

Åpenhet, raushet og tillit er sentrale verdier i prosessene. 

 At kommunene legger en plan for involvering av innbyggere. 

 Samkjøring av prosesser med nabokommuner 

 Langsiktig perspektiv i de vurderinger som gjøres, slik at en får en kommunestruktur i 

Nord-Trøndelag som gir grunnlag for gode boforhold og effektive tjenester for 

innbyggerne i Nord-Trøndelag. 

 Følger nasjonal fremdriftsplan, slik at man fatter vedtak innen våren 2016. 

 Ser på eventuelle grensejusteringer. I tillegg til sammenslutning av eksisterende 

kommuner, kan grensejusteringer og oppdeling av kommuner være aktuelt. Stortinget 

har også åpna for at fylkesgrensene kan vurderes.  

 Kommunene oppnevner en kontaktperson/prosjektleder for kommunereformen i sin 

kommune, og melder dette til Fylkesmannen. 

 Kommunene fatter innen utgangen av januar 2015 politiske vedtak om mulige 

scenarier, og sender Fylkesmannen en statusoversikt. 
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8.  Prosjektorganisering 

 

Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en prosjektorganisasjon som 

får ansvaret for lokale prosesser i egen kommune, og som samarbeider med 

nabokommunene og med «fylkesprosjektet». Fylkesmannen etablerer en 

prosjektorganisasjon på fylkesplan som skal bistå til lokale prosessene og skal legge 

grunnlaget for Fylkesmannens oppsummering og vurdering høsten 2016. 

 

Fylkesprosjektet «kommunereformen i Nord-Trøndelag» har følgende organisering og 

rollefordeling: 

 

Oppdragsgiver: Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Gir prosjektmandatet til Fylkesmennene, jf. brev av 24.06.2014.  

 Skal motta underveisrapportering og sluttrapport fra Fylkesmennene og oppsummere 

dette i en melding til Stortinget. 

 Ansvar for følgeevaluering av reformen. 

 

Prosjektansvarlig (PA): Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/fylkesmann Inge Ryan 

 Faglig og økonomisk ansvar for gjennomføring ihht Regjeringens oppdrag. 
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 Påse samsvar mellom prosjektplan og mål/framdrift. 

 Leder av referansegruppa. 

 Ekstern kommunikasjon om kommunereformen. 

 Sørger for klare rammer for PL. 

 Ansvarlig for prosjektets oppsummering og endelige anbefaling. 

 

Ledergruppen hos Fylkesmannen /strategigruppe 

Styringsgruppen for kommunereformen i Nord-Trøndelag vil være Fylkesmannens 

lederforum. Fylkesmannen nedsetter en strategigruppe ledet av fylkesmannen med 

representanter fra ledergruppen som vil forberede saker for ledermøtet og være et 

rådgivende utvalg for styringsgruppen. 

 

 

Prosjektledelse (PL): Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/kommunaldirektør hans 

Brattås 

 Har et operativt ansvar for prosjektet. 

 Ansvar for prosessplan og oppfølging av denne. 

 Følger opp suksessfaktorer og risikoforhold. 

 Sørge for at PA gis et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunkter og møter med 

referansegruppen 

 Deltar i den interne strategigruppen 

 Analysere sterke og svake sider, trusler og muligheter. 

 

Prosjektgruppen internt hos Fylkesmannen  

 Medarbeidere hos Fylkesmannen, innenfor kommuneøkonomi og samordning, jurist 

og kommunikasjon. Prosjektet vil ha egen prosjektkoordinator. 

 Enkeltressurser knyttes til prosjektet etter behov. 

 Det etablerers en «ressurspool» prosessveiledere (rekrutteres eksternt) som knyttes 

til prosjektgruppen og vil også bistå kommunene. 

 Prosjektgruppen vil bidra med foredrag /innlegg ved behov, tilrettelegge 

faktagrunnlag, og svare på spørsmål/henvendelser 

 

 

Prosjektgruppen FMNT/KS/NTFK og Distriktssenteret:  

Fylkesmannen har i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune etablert en felles prosjektgruppe, administrativt; Marit Moe fra KS, Ole 

Tronstad fra NTFK og Trude Mathisen fra FM. Kontaktperson for Nord-Trøndelag fra 

Distriktssenteret; Gunnar Winther vil også delta i gruppen. Det er planlagt at gruppen 

møtes jevnlig for planlegging av samlinger, gjennomgang av status, henvendelser, 

prosessbistand og utredninger.  

 

Referansegruppe 

 Dette er en rådgivende gruppe for PA.  

 Ledes av PA.  

 Referansegruppen består av politiske valgte ledere av regionråd o.l, KS-leder, 

Fylkesrådmann og Fylkesråd, leder av rådmannsutvalget og representanter 

fra ansattes interesseorganisasjoner, NHO, Sametinget, Barne- og 

ungdomsråd og kunnskapsaktører. 
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  Gruppa skal bidra til å se helhet, koordinere interesser og samkjøre 

prosesser fram mot 2016.  

 

Gruppa skal understøttes av prosjektsekretariatet hos Fylkesmannen, og kalles inn 

skriftlig med sakliste. 

 

Andre bidragsytere 
Regjeringen har forutsatt at Distriktssenteret (KDU) skal kunne bistå prosessveilederne i de 
enkelte fylkene, både om erfaringer fra tidligere sammenslutninger og om råd når det gjelder 
organisering av de lokale prosessene.  
 
 
Mellom regioner  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil etablere møtearena med FM Nordland og FM Sør-
Trøndelag. 
 
Nasjonalt 
Kommunereformen er en nasjonal reform og departementet etablerer et nasjonalt nettverk. 
Fylkesmannen vil være representert i nettverket. 
 

 


