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Kommunereformen i Telemark - oppdatering 
 
Fylkesmannen viser til brev fra statsråd Jan Tore Sanner om videre prosess for kommuner som ikke 
rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli. I brevet sier Statsråden at han vil legge til rette for at 
kommuner som fatter vedtak etter 1. juli 2016 også vil bli omfattet av vurderingene og forslagene i 
proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017. For å få til dette, bør kommunene ha 
fattet sine vedtak innen årsskiftet 2016, slik at de kan bli en del av Stortingets behandling våren 
2017. 
 
Etter at Fylkesmannen i Telemark la fram sin tilråding til Regjeringen 1. oktober 2016 er det noen 
kommunegrupper som har ønsket å videreføre prosesser fram mot årsskiftet. Disse gruppene er: 
 

 Midt-Telemark med kommunene Bø, Nome og Sauherad 
 Øst-Telemark med kommunene Hjartdal og Notodden 

 
Midt-Telemark (Bø, Nome og Sauherad) 
Etter at fylkesmannen la fram sin tilråding har Bø kommune, Sauherad kommune og Nome 
kommune fattet nye vedtak i kommunereformen. 
 
I kommunestyremøte 6.10.2016 fattet Nome kommune følgende vedtak:  
 
«1. Nome kommune ønsker å ta saken om kommunereform med kommunene Bø og Sauherad opp til 
ny behandling innen 31.12.2016.  
2. Nome kommune inviterer kommunene Bø og Sauherad til nye forhandlinger om sammenslåing av 
kommunene i Midt Telemark. Et eventuelt forhandlingsresultat må foreligge før Nome 
kommunestyre tar saken opp til endelig behandling.» 
 
I kommunestyremøte 17.10.2016 fattet Bø kommune følgende vedtak:  
 
«Bø kommunestyre viser til K-sak 58/16 der kommunestyret vedtok ei kommunesamanslåing med 
Sauherad. Bø kommunestyre kan ikkje sjå at det i utgreiinga frå Fylkesmannen har kome nye, 
vesentlege moment som tilsier at ein bør ta dette vedtaket opp til ny handsaming. Sauherad og Bø er alt 
godt i gang med å bygge ein ny kommune. 
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Side 2 

Bø kommune har eit godt naboskap med Nome kommune og ønskjer forstatt samarbeid der tilhøva ligg 
til rette for det. Men ut frå den prosessen som har vore, og resultatet av folkerøystingane, ser ikkje Bø 
kommune at det er teneleg å starte nye forhandlingar med Nome kommune.» 
 
I kommunestyremøte 27.10.2016 fattet Sauherad kommune følgende vedtak: 
 
«1. På bakgrunn av innbyggerundersøkelsen og kommunestyrets tidligere vedtak (sak 17/16) 
er Sauherad kommunestyre positive til dannelsen av en ny kommune bestående av alle tre 
Midt-Telemarkskommunene. 
  
2. Kommunestyret kan ikke se at forhandlinger om en ny intensjonsavtale med Nome nå, vil 
kunne medføre et positivt vedtak i alle tre kommunestyrer. Vi ser det derfor ikke som 
hensiktsmessig å starte slike forhandlinger.» 
 
Nome kommune tok saken opp til ny behandling i kommunestyremøte 8.12.2016 og fattet følgende 
vedtak: 
 
«Nome kommune avslutter saken om eventuell kommunesammenslåing og forfølger ikke 
denne saken videre i kommunestyret.» 
 
Fylkesmannen konkluderer med at disse vedtakene ikke legger til rette for videre dialog om en 
kommunesammenslåing mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad. Kommunene Bø og Sauherad 
er allerede godt i gang med å legge til rette for en sammenslåing. Fylkesmannen opprettholder sin 
tilråding slik den er gitt i tidligere brev til Regjeringen ved KMD: 
 
«Fylkesmannen i Telemark tilrår at kommunene Bø, Nome og Sauherad blir slått sammen til en 
kommune gjennom Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017.» 
 
Øst-Telemark (Hjartdal og Notodden) 
Etter at Fylkesmannen la fram sin tilråding fattet disse kommunene nye reformvedtak.  
 
I kommunestyremøte 14.09.2016 fatta Hjartdal kommune et vedtak som blant annet inneholdt 
følgende formulering: «Hjartdal kommune slutar seg til oppmodinga frå Fylkesmannen i Telemark 
om å gå i dialog med Notodden kommune om ei eventuell kommunesamanslåing.» 
 
Et tilsvarende vedtak ble fattet i kommunestyremøte i Notodden kommune 6.10.2016. Dette 
vedtaket inneholdt følgende formulering: «Notodden kommunestyre slutter seg til anmodningen fra 
Hjartdal kommunestyre om å gå i dialog om en eventuell kommunesammenslåing.» 
 
Kommunene har gjennomført en dialog og kommet fram til en intensjonsavtale som begge 
kommunestyrene har lagt ut til innbyggerhøring. 
 
I Hjartdal kommune er det gjennomført en innbyggerhøring i form av en rådgivende 
folkeavstemning og tre folkemøter om intensjonsavtalen. Etter den rådgivende folkeavstemningen 
med en deltagelse på 62,5% fattet kommunen følgende vedtak: 
 
 
«1. Hjartdal kommune har, på bakgrunn av oppmoding frå Fylkesmannen i Telemark, vore i dialog med 
Notodden kommune om ei eventuell kommunesamanslåing. Dialogen førte fram til ei intensjonsavtale.   
 



Side 3 

2. Kommunen sine innbyggjarar har gitt uttrykk for sitt syn på ei samanslåing med Notodden gjennom 
ei rådgjevande folkeavstemming der 74,9% var negative til ei kommunesamanslåing.  
 
3. Kommunestyret har ut frå ei totalvurdering av lokale og nasjonale mål for kommunereforma, slik det 
går fram av tidlegare vedteken sluttrapport for kommunereforma, kome fram til at Hjartdal kommune 
ikkje ønskjer å slå seg saman med Notodden kommune.  
 
4. Hjartdal kommune forventar at Stortinget tar omsyn til vår grundige arbeid gjennom heile 
kommunereformprosessen og respekterer vårt standpunkt om å stå aleine.» 
 
Notodden kommune kommer ikke til å gå videre med sin prosess med bakgrunn i vedtaket i 
Hjartdal kommune. 
 
Fylkesmannen har vurdert denne situasjonen opp mot unntaket i frivillighetsprinsippet og ser ikke 
at dette er en helt spesiell situasjon der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er 
hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Fylkesmannen vil derfor ikke foreslå at disse to 
kommunene slås sammen gjennom Stortinget sin behandling av kommunereformen våren 2017. 
Fylkesmannen opprettholder sin tilråding om at disse kommunene bør bli en kommune på lang sikt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kari Nordheim-Larsen Per Dehli  
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Vedlegg 
Vedlegg 1 – Vedtak i Nome kommune 
Vedlegg 2 – Vedtak i Bø kommune 
Vedlegg 3 – Vedtak i Sauherad kommune 
Vedlegg 4 – Endelig vedtak i Nome kommune 
Vedlegg 5 – Vedtak i Hjartdal kommune 
 
 
Kopi til: 
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Sauherad kommune Kommunehuset, Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
Hjartdal kommune Sauland 3692 SAULAND 


