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Agenda

• Kort gjennomgang av erfaringsgrunnlaget

• Litt om Hadeland

• Grensejusteringer

• Eksempel på sammenslåingsprosess 

• Avslutning – highlights om hvordan en kan lykkes 



Erfaringsgrunnlag
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Erfaringsgrunnlag - 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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Dersom du vil lese mer…

• Frivillige kommunesammenslutninger 2005 – 2008. Rapport fra 
Telemarksforsking 2009 om erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, 
Vindafjord og Kristiansund. 
http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1698&merk
et=5

• Re-effekter – etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Ramnes og 
Våle. Agenda 2006. 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2003/0207/ddd/pdfv/273606
-re_rapporten.pdf

• Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Notat fra 
Telemarksforsking 2014. 
http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2540&merk
et=5

• Kunnskaper og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing. 
Rapport fra distriktssenteret 2014. http://distriktssenteret.no/wp-
content/uploads/2014/10/Rapport-kommunesammensl%C3%A5ing-KDU-
2014.pdf
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http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1698&merket=5
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2003/0207/ddd/pdfv/273606-re_rapporten.pdf
http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2540&merket=5
http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-kommunesammensl%C3%A5ing-KDU-2014.pdf


Hadeland
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Kart
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Innbyggertall



Utpendling
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Innpendling
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Bo- og arbeidsmarkedsregion

Bo- og arbeidsmarkedsregion Kommune

Ringerike Jevnaker

Oslo Gran

Lunner
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Kilde: http://www.nibr.no/filer/2013-1.pdf

http://www.nibr.no/filer/2013-1.pdf


Grensejusteringer/deling av 
kommuner
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Kommuneproposisjonen 2015

• Kommunereformen skal og legge til rette for at lokale saker, som har 

oppstått på grunn av uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og 

fylkesgrenser, blir løst. Det betyr at endringer i kommunestruktur ikke 

nødvendigvis må følge dagens kommunegrenser. 

• Endring av kommunegrenser vil i noen tilfeller også bety endring av 

fylkesgrenser. Det legges opp til at uhensiktsmessige fylkesgrenser 

også vil bli behandlet i kommunereformen. 

• Fylkesmennene skal legge til rette for prosesser på tvers av fylker der 

det er hensiktsmessig.                                                                           



Lovverket - begreper

• Som ved kommunesammenslåinger er det inndelingsloven som 

gjelder.

• Deling av kommuner kan bety to ting: 

1. At en kommune eller et blir delt i to eller flere nye enheter. 

2. At en kommune eller fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre 

kommuner eller fylke. 

• Grensejustering innebærer at et område blir flytta over fra en kommune 

til en annen, eller fra et fylke til et annet. 

• Begrepet «grenseendring» i lovverket er en fellesbetegnelse på 

sammenslåing, deling og grensejustering. 

Aktuelle 
problemstillinger i 
dette tilfellet



Hva bør en gjøre?

• Drøfte i kommunestyrene – er dette ønskelig? 

• Hva er konsekvensene av deling/grensejustering? 

• Høre innbyggerne som en del av kommunestrukturprosessen 
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Konsekvenser

• Direkte virkninger

• Økonomisk oppgjør – stor avtalefrihet
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Endring av fylkesgrenser

• Dersom en grensejustering mellom fylker gjelder mer enn en 

kommune, skal saken legges fram for Stortinget. 

• Endring av fylkesgrense kan bety endring av mandatfordeling i 

Stortinget. Dagens mandatfordeling ligger fast til 2020. 

• Regjeringen vil i proposisjonen om ny kommunestruktur i 2017 

synliggjøre hvilke konsekvenser regjerings forslag til ny 

kommunestruktur vil få for den fylkesvise mandatfordelingen. 
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En situasjon hvor Jevnaker går sørover (og blir en del av Buskerud), kan føre 
til at prosessene i Hadelandskommunene må inn i «fase 2» av beslutninger 
i kommunereformen.



Sammenslåingsprosess
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Forslag til prosesskisse
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Debattfase

• Dette er fasen de fleste kommunene befinner seg i nå. En vurderer 

ulike konstellasjoner og debatterer hvorfor en skal slå sammen 

kommuner. 

• 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?
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Prosjektfase

• I en prosjektfase må en konkretisere hvordan en ser for seg en ny 

kommune. Prosjektfasen avsluttes med utarbeidelse av 

intensjonsavtale for sammenslåing. 

• Intensjonsavtalen er viktig for å tydeliggjøre fra politisk hold hvorfor 

man ønsker sammenslåing og hva man vil oppnå med dette. 

• Involvering er et viktig stikkord i denne fasen. Prosessen må forankres 

i blant: 

– Kommunestyret

– Medarbeidere

– Innbyggere
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Eksempel Gran og Lunner 
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Eksempel på intensjonsavtale - 1
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Eksempel på intensjonsavtale - 2
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Eksempel på intensjonsavtale - 3
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Eksempelet Ørland-Bjugn

• Folkeavstemningen i vinter handlet om praktiske forhold: 

– Hvor skulle administrasjonssenteret ligge? Ikke enighet i styringsgruppen. 

– Hvor skulle en plassere kommunale etater/sektorer ligge? Ikke enighet i 

styringsgruppen. 

– Hva skulle navnet på den nye kommunen være? Ikke enighet i 

styringsgruppen. 

– Styringsgruppen var enig om at en heraldiker skulle få i oppdrag å komme 

med forslag til kommunevåpen. 

• Styringsgruppen diskuterte mål og visjoner, men var til slutt lite 

diskutert i debatten. 
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Beslutningsfase

• Beslutningsfasen starter med at kommunestyrene behandler 

intensjonsavtalen som ble utarbeidet i prosjektfasen. 

• Deretter bør innbyggerne få mulighet til å si sin mening om 

intensjonsavtalen som er utarbeidet. 

– Tradisjonelt har en brukt folkeavstemninger. 

– Inderøy og Bodø baserte seg på opinionsundersøkelse/ 

spørreundersøkelse. 

– Det kan knyttes ulike fordeler og ulemper til ulike høringsmetoder

• Etter innbyggerhøringen er det klart for endelig vedtak i kommunestyret 

– ja eller nei til kommunesammenslåing. 



Gjennomføringsfase

• Inndelingslova trer i kraft ved en sammenslåing. 

• Etter vedtak skal fylkesmannen innkalle til fellesmøte med 

kommunestyrene i kommunene som ønsker å slå seg sammen. 

Følgende saker skal diskuteres: 

– Forslag til navn på den nye kommunen

– Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret

– Kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd

– Valg av revisor for aktiviteten i fellesnemda

– Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av 

sammenslåingen 

• Valg til nytt kommunestyret i løpet av september året før en 

sammenslåing. Innkalling til konstituering av det nye kommunestyret 

innen utgangen av oktober. 
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Organisering av gjennomføringsfasen. Ølen og Vindafjord
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Organisering av gjennomføringsfasen. Mosvik Inderøy
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Avslutning
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Highlights – hvordan lykkes?

1. Vit hva du vil

– Lag en intensjonsavtale for sammenslutningen, hva ønsker en å oppnå og hva er målet? 
Definer felles utfordringer, visjoner og mål. 

– Gjennomføringsfasen bør være lang nok, men heller ikke lenger enn nødvendig. Optimal 
tidsbruk er 1,5-2 år. 

2. Involvering 

– Sørg for en god innbyggerdialog og involvering av de ansatte. 

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

– De tillitsvalgte må tidlig trekkes inn i prosessen. 

– Ha et bevisst forhold til håndtering av overtallighet blant ansatte. 

3. Vær raus og tenk stort! 

– Den største kommunen bør vise raushet overfor den minste i sammenslåingsprosessen. 

– Ha fokus på hvordan man skal fremme en helhetlig utvikling og attraktive steder i hele 
kommunen. 

– Lær av andre!
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Kommunesammenslåing og 
grensejusteringer

Anja Hjelseth, Jevnaker 28.10.14
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Andre slides



Hvorfor?



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
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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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Eventuelle slides økonomi
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Finansieringsopplegget fra staten

• Tilskudd til dekning av engangskostnader

– Standardisert modell:
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Finansieringsopplegget fra staten (forts.)

• Reformstøtte

– Til erstatning for det som i enkelte tilfeller har vært særskilt støtte til 

infrastrukturtiltak

– Støtten kan benyttes til det den nye, sammenslåtte kommunen selv 

anser som mest hensiktsmessig
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Finansieringsopplegget fra staten (forts. 2)

• Inndelingstilskuddet

– Ny, sammenslått kommune får beholde tilskudd (som småkommune-
tilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge* og basistilskudd) som om den fortsatt 
var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før det så 
trappes ned til 0 kr over 5 år

– Kommuner som får høyere arbeidsgiveravgift som følge av sammenslåing, 
kan i tillegg få kompensasjon for dette  

– Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Hvordan omfanget og 
innretningen på ordningen skal være, herunder perioden for 
inndelingstilskuddet, vil bli vurdert

• Interessant problemstilling (i lys av at basiskriteriet, småkommunetilskudd og distriktstilskudd 
Sør-Norge kan få redusert verdi etter inntektssystemrevisjonen fom. ’17):

Vil inndelingstilskuddet i reformperioden (f.eks fra 1.1.17 eller 1.1.18) fortsatt beregnes med 
sammenslåingstidspunktet (-året) som «telledato», eller vil det kunne gis et slags unntak 
(for de sammenslåingene som behandles i kongelig resolusjon våren 2016) ved at 
utmålingsbetingelsene for inndelingstilskuddet blir de mer «feite» ordningene som gjelder i 
inntektssystemet tom. 2016?

*): Kompensasjon for netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd 
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Utslag på frie inntekter 

• Typisk forløp etter sammenslåing

45

2014 2028 2032

Sum ramme-

tilskudd

som selvstendige 

kommuner

- Z mill kr 

per år

- Y mill kr 

per år

+ X mill kr 

per år

Sum ramme-

tilskudd

etter sammenslåing



Konsesjonskraft – vil lokalt nivå utløse noe potensial for 
merinntekter?

•

–

•

–

–
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Regneøvelse for (reduserte) administrasjonsutgifter –
eksemplifisert fra fire sammenslåingsalternativer i Ofoten
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Eksempel på tabell

• Dra tabellen ut i full bredde

• Marker alt i tabellen

• Bytt font til Arial + str 20 + sort farge
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Respondenter Prosent

Ja 7 8,9%

Nei 51 64,6%

Vet ikke 21 26,6%

I alt 79 100,0%



Eksempel på tabell

1. Importer tabellen 

2. Lag/kopier en grønn bakgrunn

3. Juster tabellen ala denne:

49

PRIMÆRT FINANSIELT 

INSTRUMENT

Aksjer

Verdipapirfondsandeler

Obligasjoner  

Lån

FINANSIELT INSTRUMENT

AVLEDET FINANSIELT 

INSTRUMENT - DERIVAT

Terminkontrakter

Opsjoner

Bytteavtaler (swaps)

Fremtidige renteavtaler (FRA) mm.



Klipp og lim verktøy inn i din presentasjon
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Marker og klipp ut
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Bytt tekst

Midtstill tekstfelt


