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Kommunereform

- plan for arbeidet

Fylkesmannen ber alle kommuner om å utarbeide en plan for arbeidet med kommunereformen.
Det bes om at planen oversendes Fylkesmannen innen 10. desember d.å.

Bakgrunn:
Vi viser til oppstartsamling for kommunereform 16.september. Presentasjoner fra samlingen finner
du på httoz//wwvi/.fylkesmannen.no/Onpland/Kommunal-stvring/Kommunereformen/Berl<ommunene-gripe-muligheten/

Stortinget vedtok målene for en kommunereform 18. juni:
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
3.

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
I august mottok alle landets ordførere

invitasjon til å delta i reformprosessen

fra kommunal- og

moderniseringsminister JanTore Sanner. I brevet vises det til Stortingets behandling av
kommunereformen: Etflertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket «at det er eit
utredningsansvar

for alle kommuner». Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom

prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et
kommunestyrevedtak.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Fylkesmannen i oppdrag å legge til rette for og
koordinere prosesser knyttet til arbeidet med kommunereformen.
Fylkesmannen har utarbeidet en prosjektplan for arbeidet i Oppland. Denne er til enhver tid under
utvikling.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

vil i månedskiftet

september/oktober

presentere en

prosessveileder og en nettløsning med tilgang på faktagrunnlag. Dette vil bli å finne på
www.l<ommunereform.no
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Oppdrag:
Fylkesmannen ber om at alle kommuner, alene eller i fellesskap, utarbeider en plan for arbeidet med
kommunereformen.
Planen sendes Fylkesmannenvia skjema som finnes på
lift '»://\ivvv\,~v.fvlknsriinn.icnziu/Jfipåfi.nfil/lítuffirr:Liz.ul
3?‘./."ifl.:‘a;/I’-§"»3'».mL!i1‘,:;‘.?;K‘:.‘:
,\::.1/ innen 10. desember
2014.
I arbeidet med planen ber vi dere konkretisere:
0

Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger

0

Administrative og politiske forankringer og prosesser

0

Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal'
analyseresog diskuteres i forhold til målene for reformen

0

Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbyggerne, næringsliv og andre
interessegrupper

i kommunen

0

Kommunens utfordringer og muligheter i et Iangsiktig perspektiv

0

Prosessmed nabokommuner, og hvilke kommuner dere konkret vil jobbe med

0

Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak

Forankring av planen i kommunestyret
Fylkesmannenvil understreke at arbeidet med kommunereformen må sikres en solid forankring i
kommunestyret. Vi anbefaler derfor at planen vedtas i kommunestyret.
Vekst og utvikling - nye oppgaver

Regjeringen har varslet en egen stortingsmelding våren 2015 om nye oppgaver til robuste
kommuner. Vi inviterer kommunene til å diskutere sine fortrinn i et nasjonalt perspektiv og å foreslå
endringer i oppgavefordelingen:
mellom kommuner
-

fra stat (departement,

direktorat

eller annet eksternt miljø)

fra regional stat
fra fylkeskommunen
«Tenketanken» er felles ressursgruppe for Fylkesmannenog KS,og vil diskutere oppgavefordeling og
foreslå endringer til departementet.

Kommunen kan melde sine forslag til regionrådslederen

medlem i «Tenketanken».
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