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Kommunereforma – opplegg for arbeidet i Sogn og Fjordane 2014 – 

2016 
 

Bakgrunn 

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform. Alle landets kommunar er 
inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå 
seg saman med nabokommunar. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidreg til å 
gjennomføre dei regionale prosessane. 

Organisering og gjennomføring 

Fylkesmannen har frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått i oppdrag å 
vere tilretteleggar, koordinator og rettleiar for regionale- og lokale prosessar i Sogn og 
Fjordane. Oppdraget skal gjennomførast i samarbeid med KS lokalt. Til dette arbeidet har 
Fylkesmannen og KS i samarbeid utarbeidd ein prosjektplan for gjennomføring av 
kommunereforma i Sogn og Fjordane 2014 – 2016 (vedlagt). Innan juni 2016 skal det gjerast 
kommunale vedtak om samanslåing av kommunar. Prosjektplanen skal sikre at kommunane 
aktivt deltek i reformarbeidet, og vere til hjelp for kommunane i arbeidet med å lage sine 
eigne framdriftsplanar. Lokale framdriftsplanar for ein eller fleire kommunar bør og innehalde 
ein plan for kommunikasjonsarbeidet. 
 
Kommunane i fylket v/ regionråda, KS, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Distriktssenteret 
etablerte i februar eit felles forum (referansegruppa) for å følgje kommunereforma. 
Føremålet med forumet er å  

 drøfte oppgåver, føresetnader og utfordringar i kommunereforma 

 sikre informasjon og kunnskapsdeling om reforma mellom kommunar og regionale 
etatar i fylket. 

Forumet har jamlege møte, og på nettsida til Fylkesmannen om kommunereforma blir det 
lagt ut referat og presentasjonar. Fylkesmannen har dessutan jamleg dialog med 
fylkesmennene i nabofylka og Distriktssenteret. 
 
I september vart det gjennomført fire regionvise møte mellom formannskapa i kommunane, 
Fylkesmannen, KS og Distriktssenteret. Inntrykket vårt etter desse møta er at kommunane 
er godt i gang med arbeidet for reforma.  
 
For at kommunane skal halde framdriftsplanen til Stortinget, legg vi opp til at kommunane 
skal peike ut moglege samanslåingsalternativ innan 31. januar 2015. 
Samanslåingsalternativa skal vere realistiske for nærare utgreiingar, og kommunane kan 
søkje om skjønsmidlar til å gjere utgreiingane. Vårt råd til kommunane er å vere nøkterne 
med omsyn til kor mange samanslåingsalternativ de vel ut. Informasjon om tildeling av 
skjønsmidlar kjem i løpet av januar 2015, og søknadsfristen blir 1. mars 2015.  

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Kommunal%20styring/Kommunereforma/Prosjektplan%20for%20gjennomf%c3%b8ring%20av%20kommunereforma%20i%20Sogn%20og%20Fjordane.pdf?epslanguage=nn
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Kommunal%20styring/Kommunereforma/Prosjektplan%20for%20gjennomf%c3%b8ring%20av%20kommunereforma%20i%20Sogn%20og%20Fjordane.pdf?epslanguage=nn
http://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Kommunal-styring/Kommunereforma/
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Rettleiar og verktøy frå KMD 

Som kjent har departementet oppretta ei temaside med informasjon om reforma. Her er det 
no lagt inn verktøyet for samanslåing av kommunar NY KOMMUNE, og ein rettleiar for 
utgreiing og prosess. Departementet legg også ut relevante spørsmål og svar til 
kommunereforma. Verktøya skal vere til hjelp i kommunane sitt arbeid fram til kommunale 
vedtak innan juni 2016. 
 

Forventningar til kommunane  

Våre forventningar til kommunane er: 

 Lokalt eigarskap og aktivt leiarskap  

 At kvar kommune etablerer ei hensiktsmessig organisering med eigen kontaktperson 

 At kvar kommune sikrar samarbeid med nabokommunar og fylkesprosjektet 

 At prosessen kjem ut av rådhuset; god dialog med innbyggjarane, organisasjonar, 

næringsliv, medarbeidarar og tillitsvalde 

 At de avgrensar dykk til å utgreie dei mest realistiske alternativa – med vedtak på 

alternativ innan 31. januar 2015 

 At de held lokale og nasjonale fristar i prosessen med reformarbeidet. 

Hjelp frå Fylkesmannen og KS 

Fylkesmannen og KS ønskjer å rettleie kommunane om reforma, og å vere oppdaterte på 

prosessane ute i kommunane. Til no har om lag ein tredel av kommunane i fylket invitert 

Fylkesmannen og KS til temamøte i kommunestyra. Dersom det er fleire kommunar som 

ønskjer at vi skal orientere på temamøte i kommunestyra, ber vi om at de tek kontakt. 

Vi ønskjer lukke til med dette viktige reformarbeidet, og de må gjerne ta kontakt dersom de 

har spørsmål. 

 
 
 
Med helsing 
 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
Kopi pr. e-post:  

- KS Sogn og Fjordane 

- Distriktssenteret 

- Fylkeskommunen 
 
Vedlegg: 

- Prosjektplan for gjennomføring av kommunereforma i Sogn og Fjordane 2014 – 2016 

 

Anne Karin Hamre Kåre Træen 
  seniorrådgjevar 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048
http://www.nykommune.no/
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Verktoy/Veileder-for-utredning-og-prosess.html?id=767597
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/FAQ---sporsmal-og-svar.html?id=762533

