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Rammer for felles plattform framover
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Fellesnemnda er svært sentral
• Ansvarlig økonomisk inngang til
den nye kommunen
• Planlegge, forberede og samordne
all aktivitet som skal til for å få en
ny kommune på plass
• Ha en organisering som sikrer
gjennomføringen
• Effektivitet og framdrift
• Demokratisk styring og
kontroll
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Nyttig å tenke ulike faser
• Fase 1 - Overordnet planlegging
• Fase 2 - Organisering og bemanning
• Fase 3 - Politiske og administrative
hovedstrukturer
• Fase 4 - Tjeneste - og oppgaveområder
• Fase 5 - Implementering og innfasing
• Fase 6 - Oppstart av ny kommune
• Fase 7 - Drift av ny kommune
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/r
ad-sammenslaing/om-ideheftet/

 IKT
 IKS
 Arbeidsgiverpolitikk
 Samordning
 NAV
 Kultur
 Demokrati

Verktøy for styring
•
•
•
•
•

•
•
•

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommu
ner-og-regioner/kommunereform/id751048/
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http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-ogdemokrati/kommunereformen/
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Viktige spørsmål - organisering
• Hvordan bør en kommunesammenslåing organiseres ?
• Hvordan skal utvalg og grupper ledes og sammensettes,
og hva slags mandat og myndighet skal de ha?
• Hvordan sikre tydelige beslutningslinjer?
• Hvilke ressurser trengs til prosjektledelse og oppfølging ?
• Hvilke samhandlingsrutiner og systemer for
informasjonsutveksling har en behov for ?
• Innsyn for offentligheten
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Hvilket klima for utvikling vil dere ha
Debatt eller dialog?
(kilde: Steinar Bryn, Nansensenteret)

Debatt
Målet er å vinne
Overbevise/argumentere
Snakke
Jakter på svake argument
Gjøre motparten usikker
Utstede moralske dommer
Har konfronterende kroppsspråk
Å skifte mening er tegn på svakhet
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Dialog
Målet er å forstå
Forklare/fortelle sin historie
Lytte
Se etter styrken hos motparten
Gjøre motparten trygg
Vise toleranse og selvdisiplin
Har inkluderende kroppsspråk
Å skifte mening er tegn på styrke
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Gevinster=organisering, styring og ledelse
• Grunnleggende elementer for den nye kommunen på plass tidlig;
– Organisasjon / fagligadministrativ struktur. Er dagens modeller gode nok?
– Tjenestenes innretning og profil gjennomgås
– Styringsmodell (intern) utvikles – prinsipper for hvordan det skal jobbes med
økonomi, servicenivå og dokumentasjon

• En gylden sjanse til å loftrydde, fornye, justere, gevinstrealisere
– Bygge på det beste, (ikke dyreste), – nysgjerrighet, lærevilje, likeverd; må
være noe for og fra alle.

– ha fokus på effektivitet, ta ut ressurser som frigjøres til utvikling og
forbedring
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Suksessfaktorer
• Dette er et politisk prosjekt å bygge
den nye kommunene
• Begynn planlegging med det samme.
Unngå vakumperioder
• Lev opp til prinsippet om likeverd,
raushet og forståelse for hverandres
ståsted og utgangspunkt i alle faser
av prosessen
• Sikre god og samtidig informasjon til
ledere, medarbeidere, innbyggere og
næringsliv
• Lytt til erfaringer fra andre, delta på
læringsarenaer i regi av KS, FM mv
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Gode grep på vei til ny kommune
•

Den nye kommunen
1. Kom raskt i gang med prosessen etter at vedtak om sammenslåing er fattet.
2. Oversikt over hva som må være på plass på sammenslåingstidspunktet. ROS-analyse

•

Prosjektorganisering
– Deleger vide fullmakter til fellesnemnda slik at den kan fatte de fleste beslutninger som
gjelder etablering av den nye kommunen.
– Sørg for at prosjektleder er på plass så tidlig som mulig
– Lag så tidlig som mulig en framdriftsplan
– Å få på plass en informasjonsplan må ha like stor prioritet som arbeidet med
framdriftsplanen.
– Sørg for nødvendig kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen fra dag 1.
– Lag en plan for gevinstrealisering.

•

Ansatte – arbeidsgiveransvaret og god informasjon

•

Økonomi og systemer/IKT

•

Arranger kulturtiltak og aktiviteter som bygger felleskap på tvers av
kommunegrensene
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Økonomiske virkninger av sammenslåingen
ULIKE TILSKUDD

INNTEKTSSYSTEM

• Engangstilskudd

• Overgangsordnings gradert
basistilskudd i perioden 2017• Reformstøtte -> Kommer i 2020 2020
– 5,1 mill. kr
• Inndelingstilskudd 15 + 5 år ( fra
sammenslåingstidspunktet)
• Infrastrukturtilskudd
– Ørland og Bjugn får 4 millioner • Rammetilskudd og skattefordeling
– 20,5 mill. kr er utbetalt

kroner til blant annet gang- og
sykkelvei og digitaliseringstiltak.

• Regionalpolitisk tilskudd til
kommuner over
9 000
innbyggere
– 2017: 1,9 mill kr
– 2018: ? (antatt 3,8 mill. kr)
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– Innbyggertilskudd
• Utgiftsutjevning
• Inntektsutjevning ( skatteinntekter)

– Regionalpolitiske tilskudd
– Skjønnsmidler
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Overgangsordninger
basert på forslaget i prop 96 S - Endringer i kommunestrukturen
Kommune

1571 Halsa
1601 Trondheim
1612 Hemne
1613 Snillfjord
1617 Hitra

Innbyggere i
alt per
1.7.16

Endring i
basistilskuddet
fra 2016 til
2017

Sum endring
gradert basis og
små-kommunetilskudd

INGAR - knyttet til
Kompensasjon
endringen i gradert
overgangsordning:
basistilskudd og små- Gradert basistilskudd
kommune-tilskudd og små-kommunetilskudd

1 569
187 973
4 259
966
4 627

1 538
-5 544
-1 579
1 538
686

1 538
-5 544
-1 579
1 538
686

0
0
461
0
0

0
5 544
1 119
0
0

1621 Ørland

5 253

-3 794

-3 794

0

3 794

1622 Agdenes
1624 Rissa

1 743
6 631

1 538
-2 005

1 538
-2 005

0
1 683

0
323

1627 Bjugn

4 787

-2 551

-2 551

0

2 551

3 275
951
3 978
11 803
6 086

1 538
1 538
-2 625
-4 657
-4 258

1 538
1 538
-2 625
-4 657
-4 258

0
0
2 431
0
841

0
0
193
4 657
3 417

1630 Åfjord
1632 Roan
1636 Meldal
1638 Orkdal
1662 Klæbu
* alle tall i 1 000
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STYRKER VED KOMMUNENE
- Større fagmiljø
- Ulik type areal
- Kampflyplass/ Vindmøller
- Felles bo og arbeidsmarked
- Gode og varierte næringsliv
- Korte avstander
- Gode bhg-dekning
- Kulturtilbud
- Innovasjon og nærhet til Trondheim

SVAKHETER VED KOMMUNENE
Samferdsel
Kommuneøkonomi
Pendling feil vei
Bevisthet rundt det å skape en ny kommune og muligheter
Kompetansearbeidsplasser
- Ferge /vei mot Orkanger
Samarbeid Informasjon / kommunikasjon
Bedre til å trekke sammen
Kobling næringsliv / VGS
Kapitalsvakt næringsliv

SWOT – ANALYSE FRA GRUPPEARBEID
KOMMUNESTYRENE ØRLAND/BJUGN 2. MARS 2016
MULIGHETER FOR KOMMUNENE
• Samarbeid industri og bolig
• Utviklingsmuligheter VGS.
• Stor nabo ( Trondheim)
• Blå næring / Grønn næring ( herunder lokalmat)
• Videreforedling av ulike råstoff
• Teknologiutvikling
• Velferdssektor
• Naturliv
• Sammen vil vi økonomien bli bedre, utvikling
• Eldre er også en ressurs
• Stimulere grunderskap
• Samferdsel
• Bedre Profilering
• Turisme
• Fritidsboliger
• Utvikle dagens sentre
• Velferdsteknologi
• Nasjonale investeringer
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TRUSLER FOR KOMMUNENE
Rekruttering/kompetanse
Sentralisering
Stor nabo ( Trondheim)
Lokalpatriotisme
Eldrebølgen
- Fremtidig kommuneøkonomi
Lite arbeidsplasser ved dem som jobber ved flystasjonen
Konkurranse mellom kommunene
• Intern kommunikasjon, samferdsel
• Lokaldemokratiet, grender
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Et meget spennende utgangspunkt for
Bjugn, Ørland (og Fosen)

«Mellom himmel og hav der drømmer tar av»
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Linker
Kommunereforme
n fra A-Å

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og- Her finner dere linker til svært mange tema og problemstillinger
demokrati/kommunereformen/kommuneref
orm-fra-a-til-a/,

Tidligere seminar,
samlinger nettverk
i regi av KMD og KS
Ny kommune –
seminar aug 2017;
for kommuner som
er vedtatt
sammenslått
Prosjektplaner

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og- Gå inn på de ulike samlingene og dere finner mange gode eksempler
demokrati/kommunereformen/ks-tilbud-tilkommunene/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-ogdemokrati/kommunereformen/ny-kommune--seminar-for-kommuner-som-er-vedtattsammenslatt/

http://www.ks.no/globalassets/blokker-tilhvert-fagomrade/samfunn-ogdemokrati/region--og-kommunereform/larsbjerke-radmann-asker-kommune.pdf,
Kommunikasjon i
https://distriktssenteret.no/2016/04/21/kom
sammenslåingspro munikasjon-i-sammenslaingsprosessen/
sesser
Eksempel på
https://www.notteroy.kommune.no/ferder20
hjemmesider
18/,
http://www.nyeaskim.no/,
http://www.indrefosenkommune.no/,
Kulturbygging

Erfaringer fra SAS-kommuner;

Hvordan bygge felles organisasjonskultur, Se Kulturbygging og kommunikasjon er viktig i enhver sammenslåingsprosess. I
Sandefjord satte fellesnemnda ned en egen temakomite (Bli kjent-komiteen) som
lysark Åsbjørn Vetti, Ks –konsulent ny
gjennom ulike arrangement og aktiviteter skulle arbeide for at innbyggerne i de tre
organisasjonskultur.

kommunene ble kjent med den nye kommunen og hverandre. Det ble satt av 1,5
I en rapport som Telemarkforskning har lagt mill. kr til planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. I ettertid ser man at
det kunne blitt satset mer på bygging av felles kultur innad
fram vedrørende erfaringer og lærdom fra
sammenslåingsprosessen Sandefjord, Andebu i kommuneorganisasjonene. Dette var imidlertid vanskelig i og med at noen av
kommunalområdene kom på plass relativt sent i prosessen. Felles kulturbygging er
og Stokke sies følgende om temaet
således noe som blir sett som viktig å fokusere ekstra på i forbindelse med
kulturbygging og kommunikasjon:
oppstarten av den nye kommunen.
Erfaringene fra SAS-kommunene tilsier at det bør være et politisk eierskap til
arbeidet med å bygge felles kultur.

Linker
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-ogdemokrati/kommunereformen/

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommu
ner-og-regioner/kommunereform/id751048/

https://distriktssenteret.no/kommunereformen/
http://www.nyenamsos.no/

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

Vedlegg
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Eksempel fra Trondheim/Klæbu
Hovedprinsipper for budsjetteringen
• Det foreslås her noen prinsipper for hvilke kostnader
som skal dekkes av prosjektet;
– Intensjonsavtalen om sammenslåing og oppnåelse av prosjektets
definerte hovedmål (se prosjektplanen) legges til grunn.
– Prosjektet dekker kun de ekstra kostnader som kan sies å komme som
en følge av sammenslåingen
– Interne ressurser godgjøres som hovedregel ikke

•

Kostnader som ikke medtas i dette prosjektbudsjettet, men
som også har betydning for sammenslåingen er:
– Kostnader ved samordning av ansattes rettigheter, herunder
pensjonsordninger og lønnstilpasning
– Harmonisering av tjenestenivået i de to kommuner
– IT-investeringer som de to kommuner uansett måtte ha gjort på egen
hånd
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Råd til kommuner som slå seg sammen (1)
•

Gjennomfør en overordnet ROS-analyse så tidlig som mulig i sammenslåingsprosessen.
– Dette vil øke forståelse av hva en sammenslåingsprosess innebærer og hvilke utfordringer
som må håndteres for å få en god overgang til en ny kommune. Avklar hva som må være på
plass før sammenslåingstidspunktet og hva som kan håndteres av den nye kommunen.

•

Unngå vakuumperiode.
– Avklar den administrative toppledelsens rolle i prosessen raskt etter vedtak om
sammenslåing. Start på «ufarlige» kartleggings- og utredningsoppgaver i påvente av at
prosjektleder og prosjektorganisasjon kommer på plass.

•

Etabler en robust prosjektorganisasjon

•

Sørg for en åpen prosess med god informasjon til ansatte og innbyggere.

•

Sørg for en åpen prosess med god informasjon til ansatte og innbyggere.

•

Vurder behov for nærdemokratiordninger.

•

Sørg for en åpen prosess med god informasjon til ansatte og innbyggere. Arranger
kulturtiltak og aktiviteter som bygger felleskap på tvers av kommunegrensene.

Råd til kommuner som slå seg sammen (2)
•

Legg til rette for at tillitsvalgte og verneombud/vernetjeneste er godt representert på ulike
arenaer i prosessen og at disse får nødvendig frikjøp.

•

Tilpass organisering av den nye kommunen med utgangspunkt i sentrale mål som ligger til
grunn for sammenslåingen.
– Avslutt organiserings- og bemanningsprosesser senest ¾ år før sammenslåingstidspunktet.
Påfølgende prosesser er avhengig av at dette er på plass.

•

Start arbeidet med samkjøring av økonomi og IKT så tidlig som mulig.

•

Lag en plan for gevinstrealisering uten for store forventinger om gevinstrealisering fra dag
én.
– Det første driftsåret som ny kommune vil være preget av at kommunen er i en oppstarts- og
innkjøringsfase hvor ulike kulturer skal samkjøres, og nye rutiner skal implementeres.

•

Sørg for å ha delegeringsreglementer og politiske reglementer på plass i god tid før
konstituering av nytt kommunestyre.

•

Avklar tidlig ansvars- og rollefordeling mellom den nye kommunen og de gamle
kommunene.
– I siste fase bør de gamle kommunene ha fokus på avslutning og i minst mulig grad belaste
administrasjonen med nye oppgaver.

Hva gir kommunene best styrke til å
jobbe med framtida?

