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Gjennomføring av felles kommunestyremøte 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling av 

kommunereformen 8. juni, jf. Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017), hvor 111 

kommuner ble vedtatt slått sammen til 43 nye kommuner. Totalt i kommunereformen er 121 

kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 354 kommuner 1. januar 

2020. 

 

Det følger av inndelingsloven at fylkesmannen skal innkalle til felles kommunestyremøte 

snarest mulig når det er gjort vedtak om sammenslåing. I disse fellesmøtene skal blant annet 

følgende saker drøftes:  

- Forslag til navn på den nye kommunen. 

- Antall representanter i det nye kommunestyret. 

- Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda. 

 

Vi viser videre til følgende merknad i i Innst. 386 S (2016-2017): 

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti 

og Venstre, forutsetter at regjeringen skal legge til rette for møte i fellesnemda 

så snart som mulig og senest 1. juli. Enighet om funksjonsfordeling og andre 

ting som skal være avklart mellom kommunene bør være endelig besluttet og 

avklart før 25. august. Stortinget ber regjeringen sørge for at det tilrettelegges 

for rask prosess. 

 

Departementet viser til de klare føringene fra Stortingets flertall, og ber fylkesmannen så 

langt som mulig legge til rette for at felles kommunestyremøter avholdes før 1. juli, der det 

ikke er søkt om unntak. Dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre å avholde 

møtet før 1. juli, ber departementet om at det innen 1. juli foreligger en plan for 
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Side 2 
 

gjennomføring av felles kommunestyremøte. Departementet legger videre til grunn at disse 

møtene gjennomføres innen 25. august, jf. flertallets merknad. 

 

På felles kommunestyremøte er det en rekke spørsmål som i henhold til inndelingsloven § 25 

skal drøftes. Departementet ber fylkesmannen bidra til å legge til rette for prosesser i 

kommunene med sikte på enighet om navn på den nye kommunen, antall medlemmer i det 

nye kommunestyret, fellesnemndas sammensetning og fullmakter.  

 

Det er også en rekke andre saker som i noen tilfeller vil kunne være krevende for 

kommunene å bli enige om, blant annet funksjonsfordeling i den nye kommunene. Dette er 

spørsmål kommunene bør forsøke å bli enige om tidlig i sammenslåingsprosessen, og felles 

kommunestyremøte vil være en god arena for å diskutere også disse sakene. 

 

Departementet er kjent med at enkelte kommuner ønsker at spørsmålet om navn skal 

forankres i brede lokale prosesser. Det er ikke krav om at kommunene skal være enige om 

navn før felles kommunestyremøte, og spørsmålet om navn er heller ikke nødvendig å ha 

avklart før kommunene skal starte det formelle arbeidet med sammenslåingen. 

Departementet mener derfor at det kan legges til rette for noe lengre tid til prosess knyttet til 

navn dersom kommunene selv ønsker dette. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i Aust- 

og Vest-Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i 

Finnmark 

Statens hus, 

Damsveien 1 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Hedmark 

Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i 

Hordaland 

Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Statens Hus, 

Moloveien 10 

8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Oppland 

Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn 

og Fjordane 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710, 

Sluppen 

7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i 

Telemark 

Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i 

Troms 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Østfold 

Postboks 325 1502 MOSS 
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