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PS 55/14 Kommunestyret 07.10.2014 

 

 

Ordførerens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Marker kommunes arbeid med kommunereform 

2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor det drøftes og 

avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler lokalsamfunnet i framtida.  

2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for 

dette forberedende arbeidet er juni 2015.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en representant 

for Fremskrittspartiet.  

4. Marker kommune ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er 

regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale 

myndigheter.  

 

 

Formannskapet  - 25.09.2014 sak 31/14 

 

Behandling: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyret  - 07.10.2014 sak 55/14 

 

Behandling i kommunestyret 07.10.2014: 
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 07.10.2014 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Marker kommunes arbeid med kommunereform 

2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor det drøftes og 

avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler lokalsamfunnet i framtida.  

2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for 

dette forberedende arbeidet er juni 2015.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en representant 

for Fremskrittspartiet.  

4. Marker kommune ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er 

regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale 

myndigheter.  
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Bakgrunn: 

Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres en kommunereform. Denne ble presentert i 

form av en stortingsproposisjon tidligere i år. Regjeringens mål er gode og likeverdige 

tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og 

økonomisk robuste kommuner samt styrket lokaldemokratiet og gi større kommunene flere 

oppgaver.  

Det legges opp til at alle kommuner i lys av dette skal utrede og vurdere sin situasjon og 

behov samt hvilke muligheter man har for sammenslåing. Prosessen skal avsluttes med et 

kommunestyrevedtak senest våren 2016. Kommunene vil få dekket kr 100.000,- til utgifter 

knyttet til informasjon og folkehøring jamfør inndelingslova § 10. Loven setter ikke krav til 

hvordan innbyggerne skal høres, så dette må besluttes av hver enkelt kommune.  

Regjeringen har gitt fylkesmannen et koordinerende ansvar for reformen og prosessene knyttet 

til denne. De har også bedt KS være en tilrettelegger for gode og lokalt forankrede prosesser. 

Fylkesmannen i Østfold har ansatt egen prosessveiler og fastsatt en egen fremdriftsplan.  

Departementet vil utarbeide enkle verktøy og standardiserte faktaoppsett med utgangspunkt 

blant annet i kriteriene som ble utarbeidet av Vanebo-utvalget og annen relevant tilgjengelig 

informasjon. Dette som et alternativ til større utredninger i kommunene.  

Departementet vil også utarbeide opplegg for spørreundersøkelser som kommunene kan bruke 

i høringen av innbyggere og andre. Kommunene velger selv om de vil bruke disse verktøyene.  

Departementet dekker engangskostnader ved sammenslåing etter en standardisert modell. 

Støtten differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. 

Minimum er 20 millioner kroner, mens maksimalt uttelling er på 65 millioner kroner.  
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Kommuner som slår seg sammen kan få reformstøtte for å lette overgangen til en ny 

kommune. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har 

mer enn 10 000 innbyggere – med et minstebeløp på 5 millioner kroner pr. sammenslåing. 

Støtten er differensiert etter innbyggertall i den nye kommunen. Maksimal uttelling er på 30 

millioner kroner for de mest folkerike sammenslåingene.  

Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den 

nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to eller flere 

kommuner i femten år etter sammenslåingen. Deretter trappes tilskuddet ned over fem år.  

 

Framdriftsplan og milepæler:  

De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og avsluttes ved utgangen 

av 2016.  

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye 

oppgaver til robuste kommuner. Det vil også inneholde eksempler på hvordan den statlige 

styringen av større og mer robuste kommuner kan reduseres.  

 

Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden:  

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: Kongen i statsråd har myndighet til 

å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør 

kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at 

sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse 

sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1.1.18.  

Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017: I reformen legges det 

opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme 

en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak 

som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, blir også 

inkludert i proposisjonen.  

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget blir det lagt til grunn at enkelte 

kommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessig ut fra regionale 

og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av 

kommuner som avviker fra de lokale vedtakene.  

Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest 

fra 1.1.20.  

 

Øvrige tiltak:  

Lånegodkjenning: Departementet sender et lovforslag på høring om at kommunenes 

låneopptak og langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. 

Godkjenningsordningen er ment å forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle 

sammenslåingskandidater, og å hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i forkant 

av kommunereformen.  

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid: Departementet vil utrede en generell hjemmel 

i kommuneloven som gir anledning for å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større 

fagmiljø i de tilfelle kommunene på grunn av avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik 

generell hjemmel kan erstatte hjemler i særlover (blant annet plan- og bygningsloven, helse- 

og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og brann- og 

eksplosjonsvernloven).  
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Marker kommunes lokale prosesser og prosjekter:  

Marker kommune må på bakgrunn av dette arbeide med kommunereformen fra høst 2014 og 

fram mot våren 2017.  
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For å styre prosessen bør det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for alle 

partier. En slik gruppe kan være formannskapet – i tillegg til en repressentant fra 

Fremskrittspartiet. Arbeidsgruppa skal styre og lede de lokale prosessene og prosjekter fram 

til kommunestyret har gjort sitt vedtak i saken, enten høsten 2015 eller våren 2016.  

Arbeidsgruppa bør selv drøfte og komme fram til de relevante problemstillinger og mandat for 

oppdraget, men noen sentrale problemstillinger vil måtte ta for seg problemstillinger som for 

eksempel:   

1. Blir det bedre eller dårligere tjenester i en ny kommune?  

2. Blir det mer eller mindre lokaldemokrati i en ny kommune?  

3. Blir det billigere tjenester og mer effektiv drift i en ny kommune?  

4. Blir det mer eller mindre byråkrati i en ny kommune?  

5. Blir det færre arealkonflikter med ny kommunestruktur i vår region?  

6. Blir det endrede forutsetninger for samfunnsutvikling i en ny kommune?  

 

Arbeidsgruppa må også sikre at de ulike modellene for fremtidig struktur vurderes i lys av 

disse problemstillingene og bør peke ut en retning på hva som er mer eller mindre sannsynlige 

utfall av prosessen.  

For å sikre folkelig medvirkning bør det være nytt kommunestyre som gjør vedtak. Det betyr 

at vedtak tidligst kan gjøres i oktober 2015.  

Arbeidsgruppens sammensetting justeres om nødvendig etter valget, og den da nødvendige 

sammensetning for å reflektere kommunestyrets partipolitiske representasjon. En slik justering 

må sikre kontinuitet og nødvendig intervallperiode for videreføring av prosessen på en god 

måte.  

Arbeidsgruppen skal lede prosessen og foreta nødvendige formelle og uformelle samtaler, 

sonderinger og forhandlinger.  

Rådmannen er gruppas sekretær. Rådmannen tiltrer gruppa med rådmannsfunksjon, tale- og 

forslagsrett, men det er arbeidsgruppa som i saker vedrørende kommunereformen innstiller til 

de folkevalgte organ.  

 
 
 

Vurdering: 

Marker kommune må arbeide med reformen langs flere dimensjoner:  

Kommunestyre, formannskap og politisk nivå: Kommunestyret gjør vedtak i saken før den går 

til fylkesmannen, departementet og Stortinget for endelig behandling. Det skjer sannsynligvis 

våren 2016. Allerede denne høsten bør kommunestyret involveres i prosjektet. Det blir viktig 

med en prosess for å kartlegge Markers styrker og svakheter, muligheter og utfordringer. 

Arbeidsgruppa må også sikre at vi er løpende orientert og aktiv i den regionale prosessen.  

Fremdrift for denne involveringen fastsettes så snart som mulig av arbeidsgruppen, men det 

antydes allerede nå en konferanse for kommunestyret. Arbeidsgruppen skal også snarest mulig 

sørge for en folkelig forankring av problemstillingene og prosessene og legge fram forslag til 

fremdriftsplan for dette.  

Kommunereformen er en nasjonal reform der regionale og nasjonale hensyn, avveiet mot 

lokale spørsmål, bestemmer hvordan den framtidige kommunestruktur skal se ut. Det er 
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grunn til å anta at fylkesmannen vil arrangere prosessmøter med de ulike kommunestyrene i 

fylket. For ordfører og rådmann er det sentralt å ha lokal legitimitet for sin deltakelse i 

interkommunale og regionale møter, og dessuten å sørge for gode tilbakemeldinger og god 

dialog med arbeidsgruppen underveis i denne delen av prosjektet.  

De regionale prosessene pågår fra høsten 2014 og fram til saken oversendes til departementet.  

Marker kommune består enten som egen kommune eller går inn i en ny kommune fra 1.1.20. 

Utfallet er det ingen som kjenner i dag.  

Marker kommune har som sin viktigste oppgave å trygge og legge til rette for de aller beste 

utviklings- og vekstbetingelser for Markersamfunnet også etter 1.1.20. Det fordrer en god 

dialog med innbyggere, næringsliv og det øvrige lokalsamfunn for å finne fram til hva som er 

disse aktørenes preferanser på de ulike samfunnsområdene framover. Ordfører ser på det som 

kanskje det aller viktigst i dette prosjektet.  

Arbeidsgruppen må derfor fastsette en aktivitetsplan for sin «innbygger-, næringsliv- og 

samfunnsmedvirkning» innen 01.11.14.  

De lokale prosesser starter dermed opp umiddelbart etter kommunestyrets vedtak og går fram 

til kommunestyresak sendes til fylkesmannen og departementet høsten.  

 

 

Konklusjon: 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Marker kommunes arbeid med kommunereform 

2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor det drøftes og 

avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler lokalsamfunnet i framtida.  

2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for 

dette forberedende arbeidet er juni 2015.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en representant 

for Fremskrittspartiet.  

4. Marker kommune ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er 

regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale 

myndigheter.  

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

 

 

 

Utskrift:  Rådmann Espen Jaavall som følger opp vedtaket.  


