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Videre prosess etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåinger
Gjennom Stortingets behandling av Prop.96S (2016-2017) og vedtak 8. juni 2017, blir det
følgende nye kommuner fra senest 1. januar 2020:




Steinkjer og Verran
Namsos, Namdalseid og Fosnes
Nærøy, Vikna, Leka og Bindal

Rissa (Sør-Trøndelag) og Leksvik er allerede vedtatt sammenslått og vil bli ny kommune fra
1.1.2018.
I dette brevet vil vi beskrive videre prosess og hva som forventes av kommunene. Vi ber
kommunene merke seg følgende oppgaver på kort sikt:
1. Fylkesmannen skal snarest mulig kalle inn til felles kommunestyremøte (jf. inndelingslova
§ 25), som drøfter spørsmål som etterpå skal behandles i det enkelte kommunestyre.
 Dette er grunnlag for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (i september)
skal fastsette en forskrift som klargjør bl.a. navn på den nye kommunen, nærmere
regler for sammenslåingen og ev unntak fra gjeldende regler som er nødvendige for å
gjennomføre sammenslåingen
 Felles kommunestyremøter bør gjennomføres så snart som mulig og senest 25.
august.
 Kommuner som har gjensidige vedtak kan søke om unntak fra felles
kommunestyremøte.
2. Fylkesmannen vil i juni be om planleggingsmøter med de nye kommunene.
3. Vi ber om samlet tilbakemelding fra hver ny kommune innen 27. juni om hvilken
kommune engangstilskuddet skal utbetales til.

Planleggingsmøter med de nye kommunene
Vi vil snarlig ta kontakt med dere for å avtale et planleggingsmøte for hver av de nye
kommunesammenslutningene. Innhold, opplegg, deltakere, tid og sted avtales nærmere. Det
vil i dette møtet og senere bli rom for direkte dialog med den enkelte nye kommune samt
enkeltkommuner.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 22.05.2017, klargjort at
Bindal forholder seg til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i det videre arbeidet med
sammenslåingen.
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmntpost@fylkesmannen.no
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Fellesnemnda
Fellesnemnda, jf. § 26 i inndelingslova, er helt sentral i gjennomføringen av
sammenslåingen. Fellesnemnda blir vedtaksfør i kraft av det nasjonale vedtaket i Stortinget
den 8. juni. Dette forutsatt at grunnlaget er på plass i form av likelydende vedtak (i hvert
kommunestyre), henvisning til hjemmel i inndelingslova og med beskrivelse av nemndas
oppgaver/deltakere/fullmakter mv. Der det formelle grunnlaget for arbeidet i fellesnemnda
ikke er på plass, vil dette måtte avklares gjennom prosessen rundt felles
kommunestyremøter.
Forskrift om den enkelte kommunesammenslåing
I etterkant av Stortingets vedtak skal staten fastsette en del forhold ved den nye kommunen
– navn, nærmere regler om sammenslåingen og ev unntak fra gjeldende regler som er
nødvendige for å gjennomføre sammenslåingen. Ved tidligere sammenslåinger har dette
vanligvis skjedd gjennom kongelig resolusjoner for hver enkelt sammenslåing, men dette vil
nå skje gjennom forskrifter som KMD fastsetter.
KMD opplyser om at forskriftene vil bli fastsatt i løpet av september 2017.
Kommunestyrevedtak om de punkter som er nevnt i inndelingslovens § 25, vil være et viktig
grunnlag for KMDs utarbeidelse av forskriften.
Felles kommunestyremøter
Når Stortinget nå har fattet vedtak om kommunesammenslåing, skal Fylkesmannen i
samsvar med inndelingslovens § 25 kalle inn til felles kommunestyremøte for den nye
kommunen. Følgende saker skal drøftes:
-

Forslag til navn på den nye kommunen
Antall kommunestyrerepresentanter i det nye kommunestyret
Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda etter § 26 i
inndelingsloven
Valg av revisor
Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av
sammenslåingen

Fylkesmannen legger til grunn at kommunene forbereder innholdet på disse punktene til
felles kommunestyremøter. Opplegg for saksbehandlingen vil bli tatt opp i planleggingsmøte.
Drøfting i felles kommunestyre følges opp av vedtak i de enkelte kommunestyrene. I tilfelle
Rissa/Leksvik ble møter i kommunestyrene og felles kommunestyrene holdt samme dag, og
gjennomført på ca. 2 timer.
I brev fra KMD datert 09.06.17 fremgår det at det ikke er 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.
Tidspunkt for gjennomføring av felles kommunestyremøte
I brev fra KMD til Fylkesmannsembetene, datert 09.06.17, viser KMD til at det er klare
føringer fra Stortingets flertall når det gjelder tidspunkt for avholdelse av felles
kommunestyremøter. Departementet ber fylkesmannen så langt som mulig legge til rette for
at felles kommunestyremøter avholdes før 1. juli. Dersom det av praktiske årsaker ikke lar
seg gjennomføre å avholde møtet før 1. juli, ber departementet om at det innen 1. juli
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foreligger en plan for gjennomføring av felles kommunestyremøte. Departementet legger
videre til grunn at disse møtene gjennomføres innen 25. august.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil være i tett dialog med kommunene om tidspunkt for
felles kommunestyremøter, slik at disse blir gjennomført så snart som mulig og senest 25.
august.
Unntak fra felles kommunestyremøte
KMD kan gi unntak fra kravet om felles kommunestyremøte. Fylkesmannen har fått delegert
kompetanse til å vurdere dette etter søknad fra kommunene. Her må alle relevante
vedtak/saker fra kommunestyrene være vedlagt.
Kommuner som er sammenslått og der det ikke var gjensidige vedtak, kan ikke søke unntak.
Dette betyr at sammenslutningen mellom Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ikke kan søke om
unntak fra felles kommunestyremøte.
Dersom kommuner ønsker å be om unntak, ber kommunene Fylkesmannen om et møte
og/eller veiledning på saksbehandlingsprosessen.
Grunnlag for forskrift om sammenslåingen
Vedtakene i felles kommunestyremøte og/eller fra de enkelte kommunestyrene, er KMDs
grunnlag for å utarbeide en forskrift om sammenslåingen (jf. over). Fylkesmannen vil
oversende kommunenes vedtak til KMD.
Utbetaling av engangskostnader
Departementet vil tidlig høst 2017 utbetale tilskuddet som skal dekke engangskostnader ved
sammenslåingen. Fylkesmennene er bedt å avklare hvilken kommune midlene skal utbetales
til. Vi ber om samlet tilbakemelding fra hver ny kommune innen 27. juni om hvilken
nåværende kommune engangstilskuddet skal utbetales til.
Grensejusteringer
KMD har tidligere avklart at aktuelle initiativ om grensejusteringer skulle avvente vedtak og
avklaringer om hvilke kommuner som skal slås sammen. Når vedtakene nå er fattet, vil
departementet i dialog med Fylkesmannsembetene følge opp grensejusteringer.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i brev av 12.06.17 orientert departementet om status i
grensejusteringssaker. De sakene som fortsatt er aktuelle etter Stortingets vedtak om
kommunesammenslåing 8. juni 2017, er Verrabotn og Lund.
Oppfølgingstilbud
Regjeringen har inngått en avtale med KS og arbeidstakerorganisasjonene om et nasjonalt
opplegg for oppfølging av nye kommuner.
I Trøndelag har KS i Nord- og Sør-Trøndelag og Fylkesmannsembetene inngått et
samarbeid om å samordne tilbud til de nye kommunene i Trøndelag. Tilbudet vil bli tilpasset
de behov for kompetanseheving og erfaringsoverføring som kommunene har framover.
Neste samling blir 20. september. Invitasjon og program vil bli sendt ut av KS.
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er:
-

Kommunaldirektør Hans Brattås, fmnthab@fylkesmannen.no, mobil 91397889
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-

Assisterende kommunaldirektør Trude Mathisen, fmnttrm@fylkesmannen.no , mobil
93032570

Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som
krever god politisk og administrativ ledelse. Fylkesmannen vil være på tilbudssiden for å
bidra til best mulige prosesser og resultat for innbyggerne i de nye kommunene. Vi har
allerede tett kontakt med de nye kommunene og ser fram til fortsatt god dialog.
Fylkesmenn i Trøndelag vil naturlig være tett koordinert i og med nye Trøndelag fylke, men vi
vil også ha tett dialog med Fylkesmannen i Nordland.

Med hilsen

Hans Brattås (e.f.)
Kommunaldirektrør

Sigrid Hynne
Seniorrådgiver
Kommunalavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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