
 
Kommunereformen fortsetter 

 
I Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre heter det at det 

«gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak fattes i perioden.» 

Stortinget vedtok kommunereformen våren 2014.  

Det er behov for sterke og livskraftige kommuner for å realisere målene i reformen: 

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

- Mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

- Et styrket lokaldemokrati og flere oppgaver til større kommuner. 

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre viser til at den frivillig 

baserte kommunereformen har gitt som resultat at 153 kommuner, mer enn hvert tredje 

kommunestyre, har fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det p.t. 94 kommuner som 

har gjensidig positive vedtak, men KrF støtter ikke sammenslåingen av Forsand/Sandnes. Basert på 

disse vedtakene vil man pr 1.1.2020 ha 373 kommuner i Norge, mot 428 før reformen startet.  

Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig 

retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 

50 år. Det omfattende arbeidet i kommunene har også økt kunnskapen om reformbehov og økt 

forståelsen for å bygge sterkere kommuner som kan yte gode tjenester og utøve et reelt 

lokaldemokrati.  

Lokalt lederskap har ført til at kommunereformen sikrer en bedre kommunestruktur for å gi 
innbyggerne bedre tjenester. Fremdeles er det kommuner som vurderer sammenslåinger på kort og 
lang sikt. Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre ønsker at 
dette arbeidet skal fortsette. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre slo i 2014 fast at 
reformen i denne perioden skulle basere seg på frivillighet og lokale prosesser og at Stortinget bare 
unntaksvis skal gjøre vedtak utover dette.  

 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre viser til at det 
fremdeles pågår prosesser, blant annet på Senja og Flora/Vågsøy, og vil i behandlingen i Stortinget 
vurdere disse. Alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden, dvs. der det fattes nasjonale 
vedtak innen 1.1.2018, får ta del i de økonomiske ordningene i reformen. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre viser til at Tysfjord har 
vedtatt å slå seg sammen med Ballangen og Narvik. Det bes om at regjeringen legger til rette for 
dette, men at det foretas en egen vurdering av om vestsiden av Tysfjord skal gå sammen med 
Hamarøy som en del av kommunereformen. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre ønsker at økonomiske 
incentiv skal stilles til rådighet også for sammenslåinger som blir vedtatt etter denne 
reformperioden, nivå og innretning vil partiene komme tilbake til.  
 



Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre vil også arbeide videre 
med realisering av regionreformen med en klar intensjon om å flytte mer makt og innflytelse fra 
sentralt til folkevalgt regionalt nivå. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er enig om at 94 
kommuner i 39 sammenslåinger med gjensidige vedtak godkjennes (dette inkluderer 11 kommuner i 
5 sammenslåinger som er godkjent ved kongelig resolusjon). 
 
 
Partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er enig om følgende i tillegg som er basert på de 
unntak fra frivillighetslinjen som Stortinget har åpnet for: 
 

 Enighetspunkt 

1. Ny kommune i Indre 
Østfold 

Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom 
Spydeberg og Eidsberg med 
Hobøl og Askim 

2. Ny kommune på nedre 
Romerike 

Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom 
Skedsmo, Sørum og Fet 

3. Nye Lindesnes Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom Mandal, 
Marnardal og Lindesnes 

4. Kristiansand Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom 
Kristiansand, Søgne og 
Songdalen 

5. Sogn Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom 
Balestrand, Leikanger og 
Sogndal 

6. Ålesund Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom Haram 
og Ålesund, Skodje, Sandøy, 
Ørskog 

7. Fosen Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom Ørland 
og Bjugn. Med forbehold om at 
det fra Fosen-kommunene 
kommer forslag om en større 
kommune som inkluderer 
minimum Roan og Ørland, gjør 
Stortinget vedtak om 
sammenslåing mellom Ørland 
og Bjugn 

8. Ytre Namdalen Stortinget gjør vedtak om 
sammenslåing mellom Nærøy, 
Vikna, Leka og Bindal 

 
 

Regionreformen 



 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre viser til at partiene 
våren 2016 ble enig om å gjennomføre en regionreform med om lag 10 regioner. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre står fast ved denne 
enigheten.  Valgdistriktene til Stortingsvalg endres ikke som følge av dette, men kan eventuelt 
vurderes gjennom en bred offentlig utredning. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er enige om at 
regionreformen skal: 

 Styrke lokaldemokratiet og bidra til å desentralisere makt ved at oppgaver og ansvar flyttes 
fra stat til folkevalgte på regionalt nivå. Det vises til oppgavemeldingen og enigheten om å 
sette ned et ekspertutvalg når regionreformen er gjennomført som kan se på ytterligere 
oppgaveflytting. 

 Redusere byråkratiet og bidra til en mer effektiv offentlig forvaltning. Færre fylkeskommuner 
skal samlet sett føre til færre ansatte i administrative stillinger, færre heltidspolitikere på 
regionalt nivå og mer ressurser til tjenester som kommer innbyggere og næringsliv til gode   

 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre vil understreke 
viktigheten av at godtgjørelser til folkevalgte politikere er moderate og har bred legitimitet. Partiene 
vil derfor be regjeringen sette ned et utvalg med representasjon bl.a. fra KS og fylkeskommunene for 
å utarbeide retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte på regionalt nivå.   
 
Inndeling: 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at det i 
etterkant av regionreformen vil være kommuner som på grunn av f.eks. bo- og arbeidsmarkedet 
ønsker å bytte region. Det kan også være grenser mellom de nye regioner som må endres på grunn 
av kommuners tilhørighet eller andre grunner. Samarbeidspartiene er derfor enig om at det må 
settes i gang et arbeid / utvalg som ser på grensene mellom de nye regionene. 
 
Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til de særskilte 
transport- og arealutfordringene i hovedstadsområdet, og vil be regjeringen vurdere ulike modeller 
som kan sikre bedre koordinering inklusive Oslo. De store kommunene rundt Oslo må også 
inkluderes. 
  
 

Fylke Merknad 

Finnmark, Troms og Nordland Regjeringen blir bedt om å gjennomføre en egen 
prosess der det blir brukt litt tid på å finne 
inndeling i Nord Norge for å få til 1 eller 2 
regioner. 

Trøndelag Sammenslåing – allerede vedtatt 
Møre og Romsdal Som i dag 
Sogn og fjordane og Hordaland Sammenslåing 
Rogaland Som i dag 
Vest-Agder og Aust–Agder Sammenslåing 
Østfold, Akershus og Buskerud Sammenslåing. Avtalepartene viser til prosessen 

mellom fylkestingene der avtalen mellom fylkene 
ikke førte frem og ber om at det blir utarbeidet 
ny avtale. I den forbindelse forutsettes det at 



målet om mindre byråkrati og en mer effektiv 
offentlig forvaltning følges opp. Sammenslåing av 
Østfold, Akershus og Buskerud skal samlet sett 
føre til færre ansatte i administrative stillinger, 
færre heltidspolitikere på regionalt nivå og mer 
ressurser til tjenester som kommer innbyggere 
og næringsliv til gode. 
 

Vestfold og Telemark Sammenslåing 
Hedmark og Oppland Sammenslåing 
Oslo Som i dag 
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