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Oppsummering av saka: 
Det anbefales at formannskapet slutter seg til at interesseorganisasjonen KS bistår 
kommunene i arbeid med kommunereformen. 
 
Bakgrunn for saka: 
Kommunenes interesseorganisasjon KS, region kontoret for KS Hedmark og 
Oppland, har i skriv til kommunene datert 26.614 vist til Kommuneproposisjonen for 
2015, som viser til at alle kommunene høsten 2014 fra staten vil bli invitert til å delta i 
prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen 
med nabokommuner. Skrivet følger saken som vedlegg 1.  
Kommunal og Moderniseringsdep. (KMD) har i skriv til kommunene (følger som 
vedlegg 10 til annen sak) nå i slutten av august mnd. 2014 invitert kommunene til å 
være med på slik prosess. 
Landsstyret til KS har behandlet sak om kommunereform på møte 28.5.14, se 
vedlegg 2. KS er opptatt av det skal komme en helhetlig oppgave gjennomgang som 
del av reformarbeidet. 
 
 
Administrasjonssjefen si vurdering: 
KS ønsker å bidra / støtte kommunene i kommende prosesser, slik at det ikke i for 
stor grad blir en statlig koordinert prosess, jf. at regjeringa vil rigge 
fylkesmannsembetet for å kunne drive lokale / regionale prosesser. Staten har gitt 
bevilgninger til fylkesmennene slik at de kan engasjere egne prosessmedarbeidere. 
 
KS er opptatt av at endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale prosesser. I 
utgangspunktet er det en fornuftig tanke, men det er usikkert i hvilken grad slike 
prosesser vil føre til konkrete endringer, bla. ut i fra at det kan være ulike standpunkt 
mellom nabokommuner der det ligger til rette for å slå seg sammen til en felles 
kommune. 
 
Det er uansett bra at kommunene får bistand frå KS, bla. for å systematisere 
informasjon / fagstoff som produseres i forbindelse med prosessen. I tillegg vil KS 
kunne være en god sparringspartner for kommunene i det som kan bli krevende 
runder mellom lokale myndigheter og staten.  
Det er derfor naturlig at formannskapet støtter opp under invitten fra KS. 
 



 
Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet med slik 
 

Innstilling: 
 
1. Nord-Fron formannskap gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig 

tilrettelegger og koordinator for lokale / regionale prosesser i det 
kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert 
kommunene til. 
 
 

 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
 
FOR-099/14   04.09.2014 Vedtak: 
Samrøystes som innstillinga. 
 
 
 
 


