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Nyttårssamling 

Midt-Norge kommunerevisorforening 

28. januar 2016  

Kommunereformen  

 



Skal si noe om 
Kommunereformen 

Hvor er vi i prosessen  

Status – hovedinntrykk og en runde rundt i S-T og N-T 

Fylkesmannens vurderinger 

Vegen videre – forventninger fram mot 1. juli og tidsfrister 

Fylkesmannens oppdrag med tilråding 

 

Hovedpunkter i høringsforslag til nytt inntektssystem 

 

Regionreform/Trøndelagsutredningen 

Struktur fylkesmannsembetene 

 



Kommune-
samanslåinger 
og grense-
reguleringar i 
Trøndelag 1962-
1972 



1964: 

Skole, skatt, sosial- 
trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i byene. 

1969-2014: 
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og 
avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske 
sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, 
undervisning barn i institusjoner, vilt- og 
naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet 
rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og 
kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, klinisk 
veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, 
krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, 
nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, 
samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 
 

Nå skal vi forme 
framtidens kommuner 

Hva har skjedd siden siste 
kommunereform ? 

08.01.2015 



Det handler om hva som er beste løsninger 
for innbyggerne for fremtiden 
 
- Perspektivet er 30-50 år 
 
 
 

 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Tilstrekkelig distanse 
Effektiv tjenesteproduksjon 
Økonomisk soliditet 
Valgfrihet 
Funksjonelle samfunnsutviklings-
områder  
Høy politisk deltakelse 
Lokal politisk styring 
Lokal identitet 
  



Mange reformer og mange endringer 

Kommunereform 

Fylkesmennene – 
oppgaver  

og organisering 

utredning av 
Fylkesmannens 

fremtidige struktur 

Det regionale nivået –
/Trøndelagsutredningen 

Andre reformer 

Beslutninger VÅREN 2017 



Status kommunereform 

Søknad om 5 sammenslåinger  

(4 i Vestfold og 1 i Trøndelag). 

Gjelder 11 kommuner.  

Sist Tjøme og Nøtterøy 

• 49 har avsluttet, vil ikke 

(11%) 

• 244 utreder (57%) 

• 124 forhandler (29%) 

• 8 søkt om 

sammenslutning (2%) 

• 3 vedtatt fusjonert (1%) 



Reformen inn i en ny og 

avgjørende fase 

• Stortingsvedtakene og 

oppdraget står fast. 

• Stø kurs – ingen endring i 

tidsplan - fristen er 1. juli 2016  

• Ikke nok å utrede bare 0-

alternativet, må ta naboprat og 

involvere innbyggerne 

• Høring på nytt inntektssystem 

• Reformen inn i 

beslutningsfasen 

 

 



Hvordan mener du kommunen bør stille seg dersom én eller flere 
nabokommuner tar initiativ til sammenslåing? 

https://www.fylkesmannen.no/Sor-

Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/  

https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/


Fase 1 
Oppstarts

-fase 

Fase 2  

Dialogfase 

Fase 3 
Utrednings 

fase 

Fase 4 
Beslutnings 

fase 

Høring nytt inntektssystem 

Stortingsmelding regionalt nivå 

Trøndelagsutredninga 

Lokale utredninger 

Kommune- og fylkestingsvalg 

Innbyggerinvolvering 

             Aug/sept 2014   

Innbyggerundersøkelse 

1. juli 

Innbyggerinvolvering 



Utfordringsbildet = reformbehov 
Økt folketall 

Endret demografi, bosettings- og 

kommunikasjonsmønster 

Skjev vekst og befolkningsutvikling 

Flere, større og mer krevende oppgaver 

Økte krav og forventninger til tjenestene 

Byene og attraktive steder vokser 

Teknologi  

Demokratiet utfordres  

Sårbare fagmiljø bl.a. innenfor 

forvaltningskompetanse, IKT – lite 

samarbeid 

 

 

 

Hva betyr dette 

for evnen til å gi 

gode og 

likeverdige 

tjenester? 

 

Hva betyr det for 

evnen til vekst og 

tilflytning? 



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få sidenummer, dato og tittel 
på presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 
- Huk av for ønsket tekst. 

Befolkningsveksten består av eldre og 
innvandrere – det blir kamp om arbeidskraften 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Befolkningsvekst 2014-2030 etter 
aldergruppe (MMMM) 

0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år eller eldre

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Befolkningsutvikling 2014-2030 uten 
innvandring 

0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år eller eldre



Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, 

dato og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst 

- Huk av for ønsket 

tekst. 

Aldersbæreevne  
Innbyggere 23-66 år i forhold til eldre innbyggere 

Kilde: SSB, Middelalternativ 
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Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, 

dato og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst 

- Huk av for ønsket 

tekst. 

Sunnhetslov 

Aldershjem (med 

frivillige org.) 

Distriktslege 

Lov om helsetjeneste i 

kommunene 

Allmennlegetjeneste 

Legevakt 

Helsestasjon 

Somatiske sykehjem 

Hjemmesykepleie  

Psykisk utviklingshemmede 

Rusomsorg 

LAR  

Psykisk helse 

Fastlegeordning, 

Beredskapsansvar 

Pasient- og brukerrettigheter 

Samhandlingsreformen 

Forsterket folkehelseansvar 

Utviklingen  

i kommunale 

helse-  

og 

omsorgstjenest

er 

1964-2015 



Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

kommune Pendling 

1756 Inderøy 5 

1718 Leksvik 6 

1566 Surnadal 6 

1621 Ørland 8 

1627 Bjugn 8 

1630 Åfjord 8 

1640 Røros 9 

1648 Midtre Gauldal 11 

1721 Verdal 12 

1711 Meråker 14 

1638 Orkdal 16 

1657 Skaun 16 

1702 Steinkjer 21 

1624 Rissa 27 

1662 Klæbu 35 

1719 Levanger 40 

1664 Selbu 57 

1653 Melhus 61 

1714 Stjørdal 849 

1601 Trondheim 4658 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Interkommunalt samarbeid 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

31 

32 

32 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

39 

43 

44 

44 

47 

49 

53 

Melhus

Oppdal

Agdenes

Meldal

M.Gauldal

Klæbu

Skaun

Rennebu

Orkdal

Hemne

Snillfjord

Trondheim

Holtålen

Tydal

Selbu

Frøya

Malvik

Røros

Hitra

Åfjord

Roan

Osen

Ørland

Bjugn

Rissa

Sum 2013 Sum 2009



Fylkesmennenes hovedinntrykk av 

status i kommunene januar 2016 

 
• Kunnskapsgrunnlaget – for en stor del sluttført 

• Politisk veiskille - mange behandler kunnskapsgrunnlaget og 

videre framdrift nå i januar 

• Intensjonsavtaler – flere ferdig og noen er på gang 

• Rissa og Leksvik (Indre Fosen) søkte 21.12.2015 til KMD 

• Noen kommuner har flere retningsvalg for sammenslåing 

• Få saker om deling/grensejusteringer 

• De fleste  kommuner har fortsatt med 0-alternativet 

 



Status 



Leksvik – Rissa (Indre Fosen) 
 

 

 

 

Felles kommunestyremøte 21. desember 

 

Sendt søknad til KMD om sammenslåing av Rissa og Leksvik. 

Indre Fosen  

 

Fylkessammenslåing og fylkestilhørighet.   



• Trondheim 

– TK+3 laget utredning/intensjons-

avtale, men dette er avslutta 

– Dialog med Klæbu 

• Klæbu 

– Nei til Melhus/MG 

– Dialog med Trondheim 

• Malvik 

– Har utreda VR og Trondheim 

– PT nei til videre prosess 

• Melhus 

– Utreder med Skaun og MG      

(ferdig i mars) 

• Midtre Gauldal 

– Stans i nabosamtaler 

Oppdal/Rennebu og Holtålen 

– Utreder med Melhus/Skaun 

• Skaun 

– To retninger (ikke samstemt  i tid) 

 

 

 

 

 

Trondheims

-regionen – 

arena for 

status 



• Rissa og Leksvik (indre 

Fosen) 

– Søknad sendt 21.12.2015 

– Vilkår fylkessammenslåing 

 

• Åfjord og Roan 

– F-skapene har vedtatt 

intensjonsavtale 

– K-styre behandling i januar 

 

• Ørland og Bjugn 

– Vedtatt intensjonsavtale i 

tidligere k-styrer 

– Dialog om videre framdrift 

• Osen 

– Deltar ikke i nabosamtaler, 

men følger prosessene 

 

 

 

 

 

 

 

Fosen 

regionråd 

 

Felles 

utredning og 

innbygger 

undersøkelse 

høsten 2014 



• Malvik 

• Selbu 

– Utredning av VR kommune 

med intensjonsavtale tas opp 

igjen og sluttføres (i mars) 

 

• Tydal 

– Utredning av VR kommune 

med intensjonsavtale tas opp 

igjen og sluttføres (i mars) 

 

• Stjørdal  

– åpen for VR kommune 

– Varsler ny retning for styring 

av interkommunalt samarbeid 

• Meråker 

• Frosta 

Værnesregion

en - arena for 

status og 

dørftinger 



• Holtålen 

– Ikke videre samtaler med 

MG, Rennebu 

– Utredning  inkl prosess 

med intensjonsavtale for 

Røros, Holtålen og Os – 

pågår (ferdig mars) 

• Røros 

– Utredning  inkl prosess 

med intensjonsavtale for 

Røros, Holtålen og Os – 

pågår (ferdig mars) 

 

• Os 

– Utredning  inkl prosess 

med intensjonsavtale for 

Røros, Holtålen og Os – 

pågår (ferdig mars) 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellregionen – 

felles 

utredning og 

arena for 

status 



• Frøya 

– Prioritet Hitra- nei til 

kystkommune 

– Utkast til intensjonsavtale med 

Hitra  

• Hitra 

– Samtaler med Hemne, Aure, 

Snillfjord + Smøla, Hitra   

– Utkast til intensjonsavtale med 

Frøya 

• Hemne 

– Prioritet Hemne, Aure og  

Snillfjord (Hitra og Smøla har 

kommet til) – jobbes med 

intensjonsavtale 

• Snillfjord 

– Deltatt i tre prosesser 

– Utredning om deling snart klar 

• Aure, Halsa, Smøla, Rindal 



• Orkdal 

• Meldal 

• Agdenes 

• Snillfjord 

• Skaun 

 

 

– Sak for alle k-styrene (siste 

11/2) februar om videre 

prosess for Meldal, Agdenes, 

Orkdal, Snillfjord, Skaun og 

Rindal 

     

    Intensjonsfase - forpliktelse? 

 

• Rindal 

 



• Oppdal 

– Utreda Sunndal, 

Rennebu, 

Rennebu/Oppdal/MG 

– Politisk invitasjon til 

Rennebu 

 

• Rennebu 

– Avklart at det ikke er 

aktuelt med hhv 

Orkdalskommunene og 

Oppdal, Rennebu og MG 

– Videre prosess Oppdal-

Rennebu? 

 

• Midtre Gauldal 



Ytre Namdal 

Sammenslåingsalternativer: 

Kystgruppen (Nærøy, Vikna, Leka, Bindal) (uten evt. Bindal og Leka)  

 

Felles utredninger: Administrasjonssenter og grensejustering Austra. 

Politisk behandling jan/februar   

 

Leka – øy-kommuneprosjektet. 

 

Mulige grensejusteringer: Austra og Lund.  
 

   

 

 

 



Indre Namdal 

Alternative sammenslåingsalternativer:  

• Indre Namdal (utredet i fellesskap, rapport ferdig) 

• Grong, Overhalla og Høylandet (utredning ferdig) 

• Lierne og Røyrvik (utredning ferdig inkl. utkast til intensjonsavtale) 

 

Utkast til intensjonsavtaler. 4 av 5 har vedtatt å videre med IN-alternativet. 

 

Innbyggerinvolvering og innbyggerundersøkelser  

 

Røyrvik er forvaltningsområde for samisk språk.  

 

 

 

 



Midtre Namdal + Flatanger 

Utredningsalternativer:  

• Utreder i fellesskap alternativet MNS (inkl. evt. Flatanger) 

Kunnskapsgrunnlag 

 

• Overhalla og Namdalseid har flere retningsvalg 

 

Kommunene har til intensjon å ta tak i arbeidet med intensjonsavtaler i februar 

 

Sentralt i utredning av selvstendighetsalternativet er konsekvenser og 

muligheter ifm. at samkommunemodellen avvikles.  

 

Grensejusteringer  

 



Inn-Trøndelag 

Felles kunnskapsgrunnlag sammen med kommunene Frosta, Levanger, Verdal og 

Namdalseid.  

 

Utredning av sammenslåingsalternativet Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa (4K). 

 

Verran kommune har anmodet Steinkjer, Snåsa og Inderøy om oppstart av 

forhandlinger om en intensjonsavtale for en ny kommune. 

 

Snåsa forvaltningsområdet for samisk språk 

 

 

 

  

 

 



Innherred (Verdal og Levanger)  

Samarbeider i utredningsarbeidet, inkl. samarbeid med Inn-

Trøndelagskommunene, Frosta og Namdalseid.  

 

Opprettet forhandlingsvalg, og ønsker å forhandle med hverandre og med 

Frosta og Inderøy (samlet eller hver for seg). Oppstart 13. januar.  

 

Sentralt i utredning av selvstendighetsalternativet er konsekvenser og 

muligheter ifm. at samkommunemodellen avvikles.  

 

 



Værnes 

Alternativer:   

En sammenslåing av kommunene i Værnesregionen.  

Bestå som egen kommune med videre samarbeid i Værnesregionen.  

 

Frosta har også retningsvalg mot Innherred. Sak kommunereform og framdrift vil behandles i 

kommunestyret  26.1.16 

 

Værnesregionen er administrativt i ferd med å ferdigstille utreding av Værnesalternativet 

med forslag til intensjonsplan. Dette ferdigstilles i løpet av februar/mars 2016.  



Mulige grensejusteringer 

1. Austra (Nærøy, Leka, Bindal) 

 

2. Lund (nærøy, Fosnes, Namsos) 

 

3. Statland (Namdalseid, Flatanger) 

 

4. Sætervika (Osen, Flatanger) 

 

5. Verrabotn/Verran (til Rissa/Leksvik) 

 

6. Snillfjord (Vennastranda, Krokstadøra, 

Sundan/Hemnskjela 



Innbyggerinvolvering 

Mange kommuner har gjort godt arbeid 

stor variasjon i hva som er gjort, hvordan og hvor mye 

mindre aktivitet høsten 2015 

 

Viktig med innbyggerinvolvering i sluttfasen 

 

Ulike høringsmåter 

Folkeavstemming 

 Kommunen 

Media 

Ansatte 

Arbeids-
livet 

Politikere 

Andre 
kommuner 

Lag og 
forenin

ger 

Lokal-
befolknin

gen 

Nærings-
livet 



På veg mot beslutning - tidsløpet 

 

 

 

 

November 2015 Sommer 2014 1. juli 2016 1. oktober 2016 Våren 2017 

Oppstart 

Prosess 

Utredning 

Beslutningsfase fram mot 

kommunale vedtak 

Tilrådning 

(FM) 

Stortings- 

vedtak 
 

• Kunnskapsgrunnlag/utredninger 

• Vurdering av utredninger – endelig retningsvalg 

Forhandlingsutvalg  

• Forhandlinger  

• Gjennomføring av forhandlinger  

• Intensjonsavtaler 

• Innbyggerhøring  

• Saksframlegg  

• Endelig vedtak innen 30.06.2016  



Forventninger til beslutningsgrunnlaget 

Oppdraget fra Stortinget 

Det skal vurderes om kommunen 

gjennom en ny kommune eller på 

egen hånd, er i stand til å løse 

lovpålagte oppgaver og håndtere 

utfordringene den står overfor - i 

dag og 20-30 år fram i tid.  

 

• Mål/kriterier i reformen 

• Dialog med nabokommuner 

• Innbyggerinvolvering 

• Langsiktighet 

• Generalistkommuneprinsippet 

 

 

 

 

Kommunene bør  

 

1. Lage minst ett framtidsbilde av 

en ny kommune 

 

2. Et framtidsbilde av 0-alternativet 

 

• drøfte kommunens sårbarhet  

• klargjøre forutsetning om  behov 

for interkommunalt samarbeid 

• vise hvordan kommunen bidrar til 

å løse regionen sine utfordringer  

 

Innbyggerinvolvering 

Nabodialog 

 



Anbefalinger fra Fylkesmannen 
1. Kunnskapsgrunnlaget 

oPrioriter å ferdigstille utredninger 

oBehandle dette politisk – avklar retningsvalg og framdrift 

oDe som deltar i samme naboprat, bør samkjøre prosesser 

oIntensjonsavtaler - rammene/spilleregler bør avklares 

oViktig at Trondheim og nabokommunene avklarer framdrift 

2. Prosessene 

oKommunene bør vedta framdriftsplaner fram til 1. juli 

oArbeidet med intensjonsavtaler bør være politisk drevet 

oDet må legges konkrete planer for innbyggerdialog 

 



Fylkesmannens oppsummering 

og tilrådning høsten 2016 



FMs oppsummering og tilrådning 
 

I oppdragsbrevet av 3. juli 2014 ble fylkesmennene bedt om, på 
selvstendig grunnlag, å gjøre en vurdering av 
kommunestyrevedtakene.  

 

 

Anmodningsvedtak ifm. Kommuneproposisjonen 2016 :  

"Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin 
tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort 
sine vedtak seinast 1. juli 2016."  

 

 

Tildelingsbrev: Fylkesmennene skal gi et råd om framtidig 
kommunestruktur i fylket. Dette må baseres på de lokale prosessene, 
målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur  

 

Frivillighetsprinsippet.  



Fylkesmannens sin tilrådning 

høsten 2016 
Tilrådning 

• Vurdere helheten i fylket – regionale hensyn sett opp mot 

mål/kriterier i reformen 

• Eventuelle utfordringer etter reformen 

• Tilrådning ny kommunestruktur 

Grunnlaget for denne 

• Kommunale prosesser – vedtak og analyser 

• Rapporter, utredninger, tilsynsrapporter, kommunebilder 

• Grenseproblematikk og fylkesoverskridende problemstillinger 

• Faglig inngang. Fylkesmannens avdelinger vil bli involvert i 

dette. 

 

Vedlegg  

• Oversikt over kommunale prosesser (involvering, alternativ, 

intensjonsavtaler,…) 

 



 

 

 

 

 

 

Høring: 

Forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene fra 1. januar 2017  

 

 

 



Usikkerhet om utvikling i norsk 

økonomi 

 

Fall i oljepris 

 

Veksten bremser, ledigheten 

stiger 

 

Fokus på økt aktivitet og 

omstilling  

 

Økt kommunal gjeldsbyrde 

 

 

Nytt inntektssystem i en urolig tid  



Høringsnotat om nytt inntektssystem 

 
• En helhetlig gjennomgang av 

inntektssystemet 

• Høringsfrist 1. mars 2016 

• Endelig forslag legges fram i 

kommuneproposisjonen for 2017.  

• Kostnadsnøkkel - sist revidert i 2011. Forslag 

til ny  

• Forslag om gradering av basistilskuddet –ikke 

lenger full kompensasjon for frivillige 

smådriftsulemper 

• Ny retning for regionalpolitiske tilskudd 

 
43 



Økonomiområdet 

Strukturkriteriet N-T (gradering av basiskriteriet) 





 

 

 

 

 

 

Økonomiske virkemidler reformprosessen 
 

 

 

 



Økonomiske virkemidler 
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• Inndelingstilskuddet: Kompenserer sammenslåtte 

kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som følge 

av sammenslåinge (gis full kompensasjon for tap av 

basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og 

netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd). 

Utgangspunkt i inntektssystemet 2016. Finansieres 

innenfor kommunerammen.  

 

• Dekning av engangskostnader – vil bli utbetalt når 

nasjonalt vedtak er fattet (dvs etter juni 2017 for «løp 2») 

 

• Reformstøtte – utbetales som engangsbeløp ved 

etableringstidspunkt for ny kommune 

 

• Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet – med 

virkning fra 2017. På høring  

 



Inndelingstilskuddet 

 Inndelingstilskuddet i inntektssystemet 

kompenserer sammenslåtte kommuner for en 

reduksjon i rammetilskuddet som følge av 

sammenslåingen.  
 

Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som 

er et fast beløp per kommune (13,2 mill. kr i 2016), og netto 

nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd.  

Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år, før 

tilskuddet deretter trappes ned over fem år.  

 



Finansieringsopplegg fra staten 



Støtte fra staten 



Oppgavemeldingen  

 
Partiene slår fast at det skal være tre 

folkevalgte nivå. 

 

Partene er positive til at 

fylkeskommunene nå inviteres inn i 

kommunereformen. 

 

Nye oppgaver til regionalt nivå 

forutsetter at prosessen fører til færre 

fylkeskommuner / regioner av en 

viss størrelse.  

 





Trøndelagsutredningen 

Balansert og bærekraftig utvikling 



Intensjonsplan –  

hovedpunkter 

 

• Sammenslåing fra 1.1.2018 

• Offentlig høring og innbyggerundersøkelse 

• Umiddelbart søke om nye oppgaver/forsøksloven 

• Nord-Trøndelags fylkesmerke blir fellesmerket 

• Regionting med 59 repr 

• Ny region valgkrets  

• Formannskapsmodellen som styringsform 

• Regionting og regionutv holdes både i nord og sør 



Intensjonsplan forts. 

• Adm.senter med rådmannsfunksjon: Steinkjer 

• Ordførerfunksjon: Trondheim 

• Minimum dagens andel av adm. på Steinkjer 

• Ny region blir forvaltningsområde for samisk språk 

• Ingen oppsigelse som følge av sammenslåing – 3 
år 

• Ev overgangsordninger NTE-økonomi til NT 

• Fellesnemnd 78 medl, AU 11, med leder fra NT 

• Valg til regionting først i 2019 

• Steinkjer hovedsete for ev sammenslått 
fylkesmannsembete 





Framtidig struktur 

Fylkesmannsembetene 
• Samtidig med beslutning om Agder-embetene, ble det 

besluttet  å utrede embetenes fremtidige struktur  (geografisk 

inndeling) 

• Scenariobasert utredning, bl.a. i lys av kommune- og 

regionreformene 

• Utarbeide et selvstendig grunnlag for beslutninger om 

Fylkesmannsstrukturen ved årsskiftet 2016/2017 

• Kjernen i Fylkesmannsrollen vil bestå – overordnet mål for FM 

å være et godt verktøy for regjeringens iverksetting av 

nasjonal sektorpolitikk  

• Samordningsrollen skal ivaretas og styrkes 

 



Det handler om å se mulighetene 
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