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Frivillige sammenslåinger 

2001: Våle og Ramnes -> Re 

 

2005: Bodø og Skjerstad  -> Bodø 

 

2006: Ølen og Vindafjord -> Vindafjord 

          Aure og Tustna -> Aure 

 

2008: Kristiansund og Frei -> Kristiansund 

 

2012: Mosvik og Inderøy -> Inderøy 

 

2013: Harstad og Bjarkøy -> Harstad 
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Hva skal jeg si noen om? 

 

• Nødvendig faktagrunnlag/utredningsbehov 

• Involvering 

• Tilråding, informasjon og høring 

• Beslutningsprosess og vedtak 

• Organisering 

• Kompetansebehov hos ansvarlige for prosessen 

• Ressurser som må avsettes i prosessen 

• Behov for raushet, likeverd og tillit i prosessen 
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Tjenesteproduksjon 

Status 

• Hva er sterke og svake sider ved 
kommunen som tjenesteyter i dag? 

• Hva er utfordringene i forhold til forventet 
demografisk utvikling? 

• Hvilke utfordringer har kommunene når det 
gjelder kompetanse, spesialisering og 
rekruttering? 

• Hva finnes av interkommunalt 
tjenestesamarbeid? 

• Hva er status i kommunene når det gjelder 
kostnader knyttet til tjenesteproduksjon? 

 

Mulighetsbilde 

• Hvordan vil den demografiske utvikling 
være fram mot 2040?  

• Hva vil være arbeidskraftbehovet i de ulike 
tjenestene framover? 

• Hvordan vil rekrutteringsmulighetene bli i 
en større kommune? 

• Hvordan vil en eventuell 
kommunesammenslåing kunne påvirke 
dybde og bredde i tjenestetilbudet?  

• Hvordan kan tjenestene organiseres i en 
større kommune?  

• Hvilke tjenester vil ha samme lokalisering 
som tidligere, og hvilke er aktuelle å 
samlokalisere for å skape sterkere, bedre og 
mer effektive fagmiljøer? 

• Hva vil en større kommune ha å si for 
innbyggernes tilgjengelighet til de ulike 
tjenestene?  

• Kan en ved en sammenslåing ivareta flere 
oppgaver innenfor den nye kommunen og 
slik redusere de interkommunale 
samarbeidene? 
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Myndighetsutøvelse 

Status 

• Skaper mangel på kapasitet og 
kompetanse utfordringer for 
myndighetsutøvelsen? 

• Hvordan er tilgangen på juridisk 
kompetanse i dag? 

• Hva er omfanget av klager, og 
hvordan fordeler disse seg på ulike 
forvaltningsområder? 

• Hvordan er saksbehandlings-
tidene og kvaliteten på 
saksbehandlingen? 

• Har kommunen gode rutiner og 
systemer for myndighetsutøvelse? 
Hvilke utfordringer er avdekket 
gjennom statlige tilsyn?  

• I hvilken grad er det problemer med 
habilitet, og hvilke utfordringer 
skaper dette? 

 

Mulighetsbilde 

• Hvordan blir tilgang til juridisk 
kompetanse i en ny kommune? 

• Mulighet for å etablere gode system 
for egenkontroll 

• Saksbehandlingstid som 
imøtekommer næringslivets krav 

 

5 



Samfunnsutvikling 

Status 

• Hvilke utfordringer står kommunene foran i 
dag med tanke på å fremme en langsiktig og 
helhetlig utvikling, både hver for seg for 
regionen som helhet? 

• Hvordan er situasjonen i kommunene når 
det gjelder befolkningsutvikling, 
næringsutvikling og sysselsetting? 

• Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles 
løsninger på tvers av kommunegrensene? 

• I hvilken grad evner kommunen å 
gjennomføre vedtak i plan- og 
utbyggingssaker? 

 

Mulighetsbilde 

• Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles 
løsninger på tvers av kommunegrensene? 

• Hvilke fordeler gir færre kommunegrenser i 
planleggingen av en langsiktig og helhetlig 
utvikling?  

• Reduserer en sammenslått kommune 
behovet for interkommunalt plansamarbeid? 

• Hvordan er inn- og utpendlingsmønsteret i 
regionene og mellom 
sammenslåingskandidatene?  

• Gir sammenslåing bedre kapasitet til å drive 
innovasjonarbeid? 

• I hvilken grad er det forskjeller mellom 
kommunene i synet på framtidig utvikling, og 
hva er det eventuelt disse forskjellene dreier 
seg om? 

• Hvordan kan en kommunesammenslåing 
påvirke kommunenes rolle som 
utviklingsaktør, og hvilke gevinster vil det 
være mulig å realisere?  
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Demokrati 

Status 

• Hvordan er lokaldemokratiet 
organisert i dag, og hvilke 
deltakelsesformer er etablert? 

• Hvordan er rekrutteringen og 
engasjementet for å drive politisk 
arbeid? 

• Hvilke partier er representert og 
hvordan er aktiviteten i 
partiorganisasjonene? 

• Hvordan er valgdeltakelsen og det 
lokalpolitiske engasjementet? 

• Hvordan drives lokalpolitisk styring - 
overordnet styring eller 
detaljstyring? 

• Hvordan er forholdet mellom 
saksmengde og tid til å drive 
lokalpolitikk i kommunestyret? 

 

Mulighetsbilde 

• I hvilken grad kan en 
kommunesammenslåing bidra til 
mer helhetlig og direkte styring av 
utviklingen i regionen? 

• En kommunesammenslåing vil som 
regel gi færre kommunestyre-
representanter enn for de tidligere 
kommunene samlet. Hvilke 
alternative deltakelsesformer vil 
være aktuelle for å sikre og 
videreutvikle det lokalpolitiske 
engasjementet i en sammenslått 
kommune? 

• I hvilken grad er det aktuelt med 
kommunedelsutvalg og hva slags 
myndighet og oppgaver kan 
delegeres til disse? 
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Økonomi 

Økonomi 

 

• Hvordan vil prognoser for framtidig demografiutvikling påvirke 
kommuneøkonomien? 

• Har kommunene ulik praksis når det gjelder eiendomsskatt og kommunal 
prissetting? 

• Ligger kommunene i ulike soner for arbeidsgiveravgift og 
landbrukstilskudd og eventuelle andre statstilskudd og øremerkede 
tilskudd? 

• Har noen av kommunene inntekter fra kraftproduksjon? 

• Vil en framtidig kommune være mer robust når det gjelder framtidige 
investeringer, f.eks. i infrastruktur? 

• Hvordan vil en kommunesammenslåing utløse behov for infrastruktur, 
utstyr og tiltak for samkjøring og harmonisering mellom de gamle 
kommunene? 

• Hva vil den nye kommunen motta i inndelingstilskudd, reformstøtte og 
støtte til dekning av engangskostnader? 
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Involvering 

• Bred involvering, åpenhet og god informasjon er viktig gjennom hele 
prosessen.  

• Involverende prosesser er viktig for å utvikle tillit, gjensidig forståelse, 
identitet, eierskap og felles engasjement for framtidig utvikling. 

• For å få en god prosess må den forankres både i kommunestyret, blant 
medarbeiderne og i befolkningen. Det er viktig at kommunepolitikerne 
ansvarliggjøres og at innbyggerne involveres gjennom alle faser i 
prosessen. 

• Ikke glem ungdommen 

• Få tidlig oversikt over innbyggernes, synspunkter holdninger og 
preferanser 

• Innbyggerne kan være opptatt av spørsmål som det er viktig å at hensyn til 
å prosessarbeidet 

• Synliggjør resultatene og hvordan disse blir håndtert videre 

• Lag tidlig en framdriftsplan som også inneholder en kommunikasjons-/og 
informasjonsplan 
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Overordna som kan være aktuelle i en 
innbyggerundersøkelse 

• Hvilke forventninger er det til det framtidige tjenestetilbudet?  

• Hvilke forventninger er det til kommunens utvikling? 

• Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny kommune?  

• Hva er du mest redd for å miste i en ny kommune? 

• Hvilke kommuner kan være aktuelle sammenslåingspartnere, og 
gjelder dette hele eller deler av kommunen? 

• Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det skal være et attraktivt 
sted i framtiden? 

• Hvilke sammenslåingsalternativer framstår som mest aktuelle? 

 

 

Synspunkter og tilbakemeldinger fra innbyggerne bør synliggjøres 
gjennom det videre arbeidet, og vil være viktig når kommunen senere 
utarbeider en intensjonsplan for en framtidig sammenslåing. 
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Tilråding, informasjon og høring 

Når kommunestyret fatter beslutning om 
hvilke alternativer man skal gå videre 
med, er det også viktig at 
kommunestyret har klare oppfatninger 
om hvorfor det er ønskelig med en 
større kommune og hva en vil oppnå: 

• Er det for å få bedre tjenestetilbud?  

• Et sterkere fagmiljø innen ulike 
områder?  

• Er det for å bli en mer attraktiv 
kommune som kan tiltrekke seg 
flere arbeidsplasser? 

• Få en bedre infrastruktur i regionen? 

• Bli mer slagkraftig regionalt og 
nasjonalt? 

 

• Lag en plan for hvor hvordan 
informasjon skal formidles må ulike 
arenaer (informasjonsskriv til 
husstandene, folkemøter, aviser, 
internett, lag og organisasjoner) 

• Lag en intensjonsplan 

• Intensjonsplanene har vært viktig for 
å tydeliggjøre fra politisk hold 
hvorfor man ønsker sammenslåing 
og hva man vil oppnå med dette 
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Beslutningsprosess 

Inndelingsloven §10. 

«Innbyggjarhøyring. 

Kommunestyret bør innhente 

innbyggjarane sine synspunkt på 

forslag til grenseendring. 

Høyringa kan skje ved 

folkerøysting, 

opinionsundersøking, 

spørjeundersøking, møte eller på 

annan måte.» 

 

• Folkeavstemming er brukt i de 

fleste tilfeller 

• Inderøy og Bodø baserte seg 

på opinionsundersøkelse/ 

spørreundersøkelse 

• Det kan knyttes ulike fordeler 

og ulemper til ulike 

høringsmetoder 
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Vedtak 

Kommuner som ønsker å slå seg sammen må gjøre 
to vedtak: 

 

1. Vedtak om at kommunene ønsker å slå seg 
sammen 

 

Etter at kommunene har fattet vedtak om at de 
ønsker å slå seg sammen, skal fylkesmannen i 
samråd med departementet, kalle inn til felles 
kommunestyremøte. Det fremgår av inndelingslova 
§ 25 hvilke punker som skal drøftes på fellesmøtet: 

• a) forslag til navn på den nye kommunen eller 
det nye fylket 

• b) antall medlemmer i det nye kommunestyret 
eller fylkestinget 

• c) kriterier for sammensetning av og funksjoner 
til fellesnemnd etter § 26 i denne loven 

• d) valg av revisor for virksomheten i 
fellesnemnden 

• e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan 
for å sikre gjennomføringen av 
sammenslåingen. 

 

2. Etter at punktene i § 25, og eventuelt andre 
spørsmål er diskutert i fellesmøte, skal de 
enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten 
i nye kommunestyrevedtak. 

 

Disse vedtakene vil være grunnlaget for en statlig 
beslutning om sammenslåing.  
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Gran og Lunner 
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Befolkningsutvikling Lunner og Gran 
Lunner (8952 innb.) + Gran (13607 innb.) = 22559 innb. 
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Argumenter for sammenslåing (2005) 

 

• Redusere behovet for interkommunalt samarbeid 

• Tydeligere Hadelandsidentitet, spesielt utad 

• Lik geografi og felles historie 

• Felles arbeidsmarked 

• En storkommune kan ha bedre forutsetninger for å tiltrekke seg nye og større 
aktiviteter innen kultur, utdanning, næring etc.  

• Kommunen blir en sterkere aktør og samarbeidspartner for offentlig sektor på 
regionalt og nasjonalt nivå 

• Større kommune gjør det mulig med spesialisering som igjen vil heve (spiss) 
kompetansen i kommunen 

• En felles kommune vil forbedre bo- arbeids og næringspolitikken på Hadeland. 
Spesielt mellom Lunner og Gran er kommunegrensen kunstig etter dagens 
forhold. Felles kommune vil gjøre det mulig å utvikle strategier for 
næringsutvikling, samferdsel, ungdomssatsing etc.  

• Evnen til å møte utfordringer er langt høyere i de sammenslåtte kommunene enn 
i et regionale samarbeid 

• Det kan bli mer spennende å være politiker i en stor kommune med mer 
komplekst saksfelt 
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Argumenter mot sammenslåing (2005) 

 

• Sammenslutning er en krevende prosess. Hvis man ikke lykkes godt i 

gjennomføringen kan man slite i mange år med motsetningsforhold og 

lite hensiktsmessig konkurranse mellom de ”gamle” 

kommunesentraene og/eller mellom bygder 

• En storkommune kan bidra til å styrke en intern sentraliseringsprosess 

som utfordrer den eksisterende grendestrukturen  

• Større avstand mellom innbyggerne og de folkevalgte 

• En større kommune blir mer uoversiktlig og det kan bli vanskeligere å 

finne frem til rette vedkommende i kommunen 

• Det kan bli mindre politisk representasjon fra lokalsamfunn i 

storkommunen 

 

17 



Kompetansebehov 

• Prosjektleder bør ha god kommunal kunnskap og erfaring med større 

omstillingsprosesser 

• Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen 

• Informasjonshåndtering er viktig 

• Bruk de ansattes kompetanse i arbeidsgrupper 

• Samordning av de ulike systemer og arbeidsrutiner innen økonomi, IT, 

saksbehandling osv. er både krevende og kostbart å gjennomføre og 

krever betydelig kompetanse. 
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Organisering av gjennomføringsfasen. Ølen og Vindafjord 
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Organisering av gjennomføringsfasen. Aure og Tustna 
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Organisering av gjennomføringsfasen. Mosvik Inderøy 
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Gjennomføringskostnader 
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Budsjetterte kostnader. Ølen Vindafjord 
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Behov for raushet, likeverd og tillit 

• Legg vekt på likeverdige prosesser 

• Ha fokus på hvordan man skal fremme en helhetlig utvikling og 

attraktive steder i hele kommunen 

• Raushet er viktig, spesielt fra den største kommunen 
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Suksessfaktorer for å lykkes 

Suksessfaktorer for en vellykket kommunesammenslåing: 

• Felles utfordringer, visjoner og mål 

• Lag en intensjonsavtale 

• Gode prosesser med bred medvirkning fra ansatte og innbyggere 

• De tillitsvalgte må tidlig trekkes inn i prosessen 

• Gjennomføringsfasen bør være lang nok, men heller ikke lenger enn 
nødvendig 

• Optimal tidsbruk for en sammenslåingsprosess er 1,5-2 år 

• Sørg for å ha et system for å håndtere og tilgjengeliggjøre informasjon 
på plass så tidlig som mulig 

 

• http://www.nyeinderoy.no/ 

• http://www.kristiansund.kommune.no/kunde/web/nykommune/  
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Takk for oppmerksomheten! 
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