








Frode Ingvaldstad, KS Vest 

KS si rolle i 
kommunereforma 
 
Ryfylke IKS 04.09.2014 



Hvorfor har vi debatten om kommunereform ? 

• Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne 
perioden 

• KS landstinget 2012 

• Regjeringsplattformen oktober 2013 

• Kommuneproposisjon 2015 

• Kommunalkomiteens innstilling 12.juni 2014 

• Stortingets behandling juni 2014 



  428 kommuner 

  19 fylkeskommuner 

  500 bedrifter 

 

Styres av medlemmene 
  

• Kommuner og fylkeskommuner er politisk styrt 
og velger derfor politikere til styrende organ i KS. 

 

•  Bedrifter er administrativt styrt og er 
administrativt representert i styrende organer. 

 

• Styremedlemmene i KS er folkevalgte i sine 
kommuner og fylkeskommuner. 

 

 

Dette er KS  
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Regjeringens mål  med reformen 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
 
 
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 
 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 
 

• Styrket lokaldemokrati 



 



Ekspertutvalgets anbefalinger 

• Kommunene bør ha minst 15-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning. 

    Deres utgangspunkt er at kommunene i hovedsak skal løse sine oppgaver selv. 

    Interkommunalt samarbeid har sine begrensninger m.h.t demokrati, styring og  

    kontroll. Omfanget er blitt for stort. 

• Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunns- 
utviklingsområder 

• Forutsetning for å lykkes med mer demokrati er at staten bør redusere detaljstyringen.   

• Ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige 
demokratiske arenaer 



Hva foreslo Regjeringen – Kommuneproposisjon 2015 

- Legger i all hovedsak Ekspertutvalgets vurderinger til grunn for forslaget  

- Modifiserer forslaget om 15-20.000 innbyggere 

- Interkommunalt samarbeid – kanskje ikke så kritisk som Ekspertutvalget 

   Viktige utfordringer i interkommunalt samarbeid, (styring, kontroll, demokrati) men 

   en vil ikke legge begrensinger i bruken dersom det gir gevinster for kvalitet  

   og effektivitet  

- Viderefører i utgangspunktet  generalistkommuneprinsippet 

- Fylkeskommunen består inntil nye robuste kommuner med nye oppgaver er på plass 

- Hvilke nye oppgaver kommunen skal ha – forslag kommer våren 2015  



Økonomiske virkemiddel 

• Dekning  av engangskostnader – basert på antall kommuner og innbyggere 

    (fra 20 til 65 mill.kr. ) 

• Reformstøtte – basert på antall innbyggere NB ! Ikke infrastruktur 

   (fra 5 til 30. mill kr. ) Kommuner under 10.000 innb. skulle  ikke få noe. 

• Inndelingstilskudd – den sammenslåtte kommunen beholder tilskudd som 
om den var to (eller flere) kommuner  15 år, så 5 års nedtrapping 

• Inntektssystemet for kommunene skal gjennomgås – nytt system 2017 

• Egen lov om godkjenning av låneopptak fra høsten av. 



Kommunereformen – endringer i Stortinget vs. Kommuneproposisjonen. 

• Flertall for reform, politisk tilslutning til endringer i kommunestrukturen, 
målene for reformen og at prosessene skal starte til høsten. Enighet om de 
økonomiske virkemidlene. 

 

• Tre endringer/presiseringer: 

– Flertall for å opprettholde et tredje forvaltningsnivå 

– Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understrekte at «det er 
eit utredningsansvar for alle kommunar» 

– Også kommuner som etter sammenslåing blir mindre enn 10.000 
innbyggere skal få støtte, slik at ikke 10.000 oppfattes som en 
minimumsstørrelse for en kommune. 

 



HVA MENER KS? 



Lokale prosesser – kommunene må styre 

• Prosesser innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget, 
utformet av kommunene lokalt 

• Fylkesmenn er veiledere – kommunene skal ha styrende 
innvirkning på selve prosessen, KS bistår 



Økonomien viktig i kommunereform 

• KS er tilfreds med at Regjeringen har avklart viktige økonomiske virkemidler. 
Nivået på virkemidlene må vurderes løpende 

 

• KS er positiv til at sammenslåtte kommuner får beholde tilskudd som om 
den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år pluss 5 års nedtrapping 

 

• Store økonomiske forskjeller kan hindre gode lokale prosesser - økonomiske 
virkemidler må ta hensyn til det 

 



Framdriftsplan og milepæler 

• Høsten 2014: Regionale og lokale prosesser startes opp 

• Vår 2015: Stortingsmelding om oppgaver 

• Høst 2015: Kommunale vedtak(kgl. res 2016,iverksettes 1.1.2018) 

• Innen sommeren 2016 : Kommunale vedtak 

• Høst 2016:Regionale/lokale prosesser avsluttes: Fylkesmannen    
   oppsummerer 

• Våren 2017: Proposisjon til Stortinget om helhetlig kommunestruktur 

• Høst 2019: Valg til nye kommunestyrer – sammenslåinger iverksettes 1.1.20 

 



KMDs invitasjon til KS 

• KS inviteres til samarbeid om kommunereformen og til deltakelse i de 
regionale prosessene i samarbeid med Fylkesmannen. 

• Ber Fylkesmannen legge til rette for innledende samtaler mellom ulike 
kommunegrupper, ut fra lokale preferanse og i samarbeid med KS. 

• Fylkesmannen bes ta tidlig initiativ mot de regionale KS styrene for å drøfte 
og avklare hvordan samarbeidet skal være gjennom reformperioden, og 
finne fram til en hensiktsmessig form og innhold i dette samarbeidet. Det 
praktiske samarbeidet vil kunne variere fra fylke til fylke. 



Døme på bidrag frå KS til dei lokale prosessane 

• Utvikla ein enkel berekningsmodell som viser økonomiske 

utslag av kommunesamanslåingar ut frå dagens 

inntektssystem. Kan vise utslag for samanslåing av inntil 7 

kommunar! 

• Mange rapportar, publiseringar og verktøy om lokaldemokrati 

• Kommunen si rolle som arbeidsgjevar når vedtak vert fatta om 

utgreiing, planlegging eller gjennomføring av 

samanslåingsprosessar – særs viktig med god kompetanse og 

profesjonalitet i høve lov- og avtaleverk i samband med 

omstillingsprosessar 

• Og ikkje minst viktig: godt samspel mellom politisk og 

administrativ leiing  

 
 



3 råd fra Telemarksforskning om lykkelige kommuneekteskap 

• Vit hva du vil – bli enige om felles visjoner og mål 

• Involver innbyggerne 

• Vær raus og tenk stort 



5.9.2014 

Åbo Akademi | 
Domkyrkotorget 3 | 20500 
Åbo 

18 

”Vennskap raknet, naboskap ble uvennskap og 
mann og kone fikk nye grensestolper gjennom 
ektesenga. Tordenen skrallet og jorda revnet.  

 

  Nærmere ragnarok har vi neppe vært her i 
landet enn da Kommunalavdelinga iverksatte 
den store kommuneinndelingsreformen på 60-
tallet”  

 

 

Kilde: Kommunaldepartementet 1948 -1998. Oslo, KRD 1998. 



 
 

• Takk for oppmerksomheten – lykke til!   

.no 



Illustrasjon/beregning av økononisk utslag i Inntektssystemet (rammetilskudd) ved endring kommunestruktur

Utslag knyttet til engangskostnader og reformstøtte fra KMD (fra Kommuneproposisjon 2015)

(Inntil 7 kommuner kan slås sammen)

Kommune-

nummer Kommune

Folketall per 

1.1.2014

Arbeidsgiveravgift i pst nytt 

nivå juli 2014

Dagens kostnad-

nøkkel IS

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Tast inn kommunenummer 0000  0 0,0 % 0,0000

Sum: 0

Hvis aktuelle kommuner har Distriktstilskudd Sør-Norge, må "ny" kommune evnt gis verdi på distriktsindeks: -             

Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: -             

Beregning knyttet til inndelingstilskudd 1000 kr Andre utslag rammetilskudd ink. inntektsutj 1000 kr

Tap av basistilskudd (del av kostnadsutj) 0 Gevinst/tap netto inntektsutjevning (2013) 0

Tap småkommunetilskudd 0 Tap vekstkommunetilskudd 0

Tap/gevinst distriktstilskudd Sør-Norge 0 Endr utslag urbanitetskriteriet (kostnadsutjevningen) 0

Tap/gevinst tilskudd Nord-Norge/Namdalen 0 Endr utslag opphopning (kostnadsutjevning) 0

Kompensasjon ved inndelingstilskudd 0 Endr utslag sone-kriterium (kostnadsutjevning) ?

Endr utslag nabo-kriterium (kostnadsutjevning) ?

Netto utslag etter inndelingstilskudd 0 Andre utslag 0

(merk nytt nivå første år)

Etter 15 år trappes inndelingstilskuddet ned med 1/5 per år og bortfaller (null) etter 20 år.

Økonomiske virkemidler i reformperioden fra KMD, se side 53 i Kommuneproposjon (jf underark støtte KRD)

Støtte til engangskostnader (1000 kr) 0

Reformstøtte (1000kr) 0

INFORMASJONSFELT



Samlet 0

Generelle forutsetninger

1.

Her kan legges inn inntil 7 kommuner som det regnes på. Dette er en partiell analyse hvor vi kun ser på utslag isolert for disse kommunene uten større reberegninger i IS. Hvis mange

kommuner inngår i en større reform, må hele IS-systemet sees på inkl dagens kostnadsnøklerm med vekter og kriterier. For vekstkommunetilskudd samt distriktstilskudd Sør-Norge

er benyttet tall ut fra nye regler lagt frem i Kommuneproposisjonen for 2015 (tallene har prisnivå 2014).

Det er også lagt inn beregning knyttet til regjeringens forslag til direkte støtte ved kommunereformen som dekning av engangskostnader (tabell 4.2 i Kommuneprp 2015) og reformstøtte

(tabell 4.3)

2.

Merk at for ny kommune og beregning av Distriktstilskudd Sør-Norge, må det manuelt legges inn nytt nivå på både distriktsindeks, se celle J14 over. Beregningen bygger nå på de nye

indeksene som gjelder for 2015 samt tilskuddssatser foreslått i Kommuneproposisjonen for 2015.

3.

Også hvis kommuner i Nord-Norge legges inn og fra ulike fylker, må man manuelt bestemme nytt nivå på Nord-Norge-tilskudd, celle J15. Avvik mellom nytt/gammelt nivå er gitt kompensasjon/trekk

mot inndelingstilskudd. Det samme kan skje med kommuner i Nord-Trøndelag hvis noen som har Namdalstilskudd berøres.

4.

Merk også at hvis kommuner med ulike satser for differensiert arbeidsgiveravgift er med i analysen, skal det også kunne gis kompenseres hvis ny kommune taper. Men dette er det ikke mulig å tallfeste i

denne modellberegningen. Også tildeling av skjønn og evnt endringer av dette knyttet til kommunene som det ses på, er ikke innarbeidet i modellen. Heller ikke storbytilskuddet tas inn i analysen.

5.

I de enkelte underarkene vises mer spesifisert hva som er tallgrunnlaget som vises i hovedarket. For beregning av inntektsutjevningen benyttes de faktiske skattetallene for 2013 og hverken beregnede tall

for 2014 eller gjennomsnittstall for skatter.

6.

Som informasjon vises i inngangsarket både folketall per 1.1.2014, nytt nivå på arbeidsgiveravgiften, kostnadsnøkkelen fra GH2014 for kommunene samt illustrasjon av nivået i 2014 

på rammetilskudd ekskl inntektsutjevning.



Tillegg/fradrag utgifts-

utjevning, 1000 kr

Samlet IS 2014 ekskl 

inntektsutj, mill kr

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

(kan først beregnes når SSB lager nye tall)

(kan først beregnes når SSB lager nye tall)

INFORMASJONSFELT



Her kan legges inn inntil 7 kommuner som det regnes på. Dette er en partiell analyse hvor vi kun ser på utslag isolert for disse kommunene uten større reberegninger i IS. Hvis mange

kommuner inngår i en større reform, må hele IS-systemet sees på inkl dagens kostnadsnøklerm med vekter og kriterier. For vekstkommunetilskudd samt distriktstilskudd Sør-Norge

Det er også lagt inn beregning knyttet til regjeringens forslag til direkte støtte ved kommunereformen som dekning av engangskostnader (tabell 4.2 i Kommuneprp 2015) og reformstøtte

Merk at for ny kommune og beregning av Distriktstilskudd Sør-Norge, må det manuelt legges inn nytt nivå på både distriktsindeks, se celle J14 over. Beregningen bygger nå på de nye

Også hvis kommuner i Nord-Norge legges inn og fra ulike fylker, må man manuelt bestemme nytt nivå på Nord-Norge-tilskudd, celle J15. Avvik mellom nytt/gammelt nivå er gitt kompensasjon/trekk

Merk også at hvis kommuner med ulike satser for differensiert arbeidsgiveravgift er med i analysen, skal det også kunne gis kompenseres hvis ny kommune taper. Men dette er det ikke mulig å tallfeste i

denne modellberegningen. Også tildeling av skjønn og evnt endringer av dette knyttet til kommunene som det ses på, er ikke innarbeidet i modellen. Heller ikke storbytilskuddet tas inn i analysen.

I de enkelte underarkene vises mer spesifisert hva som er tallgrunnlaget som vises i hovedarket. For beregning av inntektsutjevningen benyttes de faktiske skattetallene for 2013 og hverken beregnede tall

Som informasjon vises i inngangsarket både folketall per 1.1.2014, nytt nivå på arbeidsgiveravgiften, kostnadsnøkkelen fra GH2014 for kommunene samt illustrasjon av nivået i 2014 


