
1 
 

Notat fra Berulf Vaagan 10.06.2014 om 

Kommunereformprosessen   

 

1.   Utgangspunkt: Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop 95 S) 

Regjeringen legger i proposisjonen fram en del premisser for en kommune-

reform og en tempoplan for gjennomføring av den.  

2.  Reformbehovet baseres særlig på følgende forhold: 

1) Befolkningsutviklingen 

2) Sentralisering 

3) Manglende samsvar mellom administrative og fuksjonelle inndelinger 

4) Mange og viktige oppgaver stiller økte krav til kommunene 

5) Økte krav til kapasitet og kompetanse 

6) Utfordringer for lokaldemokratiet 

 

3.  Mål for reformen 

 

Regjeringens mål er 

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

4) Styrket lokaldemokrati 

 

4. Reformprosessen og framdriften 

 

I Prop. 95 S side 46 flg. beskriver regjeringen organiseringen av reform-

prosessen (kap. 4.7) og framdriftsplan og milepæler (kap. 4.8). På dette 

stadiet trenger vi i formannskapet/strategigruppa kanskje ikke gå dypt inn i 

disse spørsmålene nå. Regjeringen har imidlertid lagt opp til en prosess og 

framdrift som innebærer en valgmulighet for kommunene. De som har kommet 

lengst i sine interne prosesser og prosesser sammen med nabokommuner 

som er aktuelle for sammenslåing, kan kjøre et raskere løp og få gjennomført 

sammenslutningen før regjeringen og Stortinget tar ”det store grepet”. I 

sistnevnte er det ikke gitt at prinsippet om frivillighet vil bli fulgt.  

 

Vi bør derfor drøfte hvilket av de løpene som regjeringen skisserer, vi bør ta 

sikte på. 

 

Det raske løpet krever likelydende kommunestyrevedtak høsten 2015, 

innebærer nasjonalt vedtak våren 2016 og gjennomføring av kommune-

sammenslutning 1.1.2018. 
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Hvis vi Ringebu går for dette løpet, er det ingen tvil om at det raskt må tas 

initiativ til dialog med aktuelle kommuner. Dette betyr igjen av vi må definere 

hvem vi anser som aktuelle kommuner.  

 

Den 16. juni d.å. er det berammet felles formannskapsmøte for midtdals-

kommunene. Det kan være en god anledning til å drøfte om vi bør legge opp 

til en samordnet prosess for de tre kommunene i spørsmålet om kommune-

reform.  

 

5. Behandlingen i formannskapet/strategigruppa og i kommunestyret 

 

Spørsmålet om kommunereformen er en meget stor og viktig politisk sak. Vi 

kan velge å la være å engasjere oss og la Ringebu kommune bli et ”objekt” i 

regjeringens samlede proposisjon om kommunereformen. Vi kan også velge å 

være aktive og engasjerte – uansett hvilket av framdriftsløpene vi kommer til å 

følge.  

 

Hvis vi velger det siste, må vi i fellesskap i det minste stille opp med 

engasjement og vilje til forpliktelser til å yte en innsats. Hvis formannskapet/ 

strategigruppa skal ha en rolle fortsatt, må arbeidsformen avklares.  

 

Kommunestyret bør allerede i møtet 17. juni få en grundig orientering om 

status, utfordringer og veien videre. Det kan være aktuelt å konkludere med å 

be om et oppdatert mandat for formannskapet/strategigruppa. 

 

*****  
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6 Reformprosessen   

  
Invitasjon fra regjeringen høsten 2014 til å delta i 
prosesser med sikte på å vurdere og avklare om 

det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner 

  

   

  
 

Nei takk 

 Ja takk, vi ønsker å delta 
 

  

  Vi avventer prop 
om helhetlig kom-

munestruktur 
(”Løp 2”) 

Passivitet, innta 
objektrollen 

 Prosess med de andre aktuelle kommunene og i 
samspill med fylkesmannen (”Løp 1”) 

  

  
 

  

 Likelydende kommunestyrevedtak høsten 2015 
 

  

  
 

  

 Nasjonalt vedtak våren 2016 
 

  

  
 

Proposisjon om kommunestrukturen 
våren 2017 –  

stortingsbehandling 

 Ikrafttreden 1.1.2018   

  Ikrafttreden 
1.1.2019 

 

   Ikrafttreden 
1.1.2020 

 

Evt. kommunesammen- 

             slutninger som ikke går til  

                             nasjonalt vedtak  

                                           våren 2016 


