
Innblikk i en 

kommunesammenslåings- 

prosess 
Rådmann Snorre Glørstad 



Bjugn og Ørland - to små kommuner 



Så vedtok Stortinget lokalisering av 

framtidig kampflybase i juni 2012 



Befolkning Ørland og Bjugn 

kommuner 



Befolkning i Norge 



Initiativ fra Bjugn kommune 

 

Utrede en sammenslåing 

av kommunene fra 2016 

for å utnytte effektene av 

kampflybasen 

 

Vedtatt nesten enstemmig 

i begge kommunestyrer  

 

La opp til en omfattende 

prosess 



Nedsatte en bredt sammensatt 

styringsgruppe til å lede utredningsarbeidet 

Leder:          Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann 

                     Alf Petter Tenfjord,  fylkesmannen 

 

Fra begge kommuner: 

 

                    Ordførere 

                    Varaordførere 

                    Opposisjonsledere 

                    Rådmenn 

                    Hovedtillitsvalgte 

                    Ungdomsrepresentant 

 

Innleide konsulenter 

 

                     Arent M Henriksen 

                     Telemarksforskning 



Gjennomførte en bred prosess før ferdig 

rapport 

To separate folkemøter 

 

Felles formannskapsmøte 

 

Bruk av sosiale medier  

 

Egen nettside 

 

Omtale i media 



Og stemningen var god 

 



Og rapporten anbefalte klart en 

sammenslåing av flere grunner: 

 

• Langt bedre forutsetning for helhetlig planlegging og utvikling 

• Utnytte vekstimpulser på en bedre måte 

• Bedre forutsetninger for å profilere seg som en attraktiv kommune 

overfor næringslivet og potensielle innflyttere 

• Større fagmiljøer og økt befolkningsgrunnlag gir muligheter for 

utvikling av både et bredere og mer spesialiserte tjeneste-, 

service og kulturtilbud for innbyggerne i kommunene. 

• Men også: små direkte økonomiske gevinster 



Så ble rapporten presentert for begge 

kommunestyrene og på et felles 

folkemøte 

Kommunestyrene vedtok å gå videre. 

 

Reoppnevnte styringsgruppa, 

inkludert to ungdomsrepresentanter 

 

Styringsgruppa fikk i oppdrag å 

utarbeide intensjonsavtale innen 1 

desember i år med behandling i 

kommunestyrene i desember 

 

Rådgivende folkeavstemning i februar 

2014 

 

Enstemmig vedtak i Bjugn, stort 

mindretall på Ørlandet 



Og da ble fokuset endret; fra "realiteter" 

til "følelser". 

• Hvor skal 

kommunesenteret ligge 

? 

• Hva skal den hete ? 

• Hvordan skal 

kommunevåpenet se ut 

? 



Fylkesrådmannens forslag; 

 

• Brekstad som kommunesenter 

• Adm. funksjoner delt mellom 

Botngård og Bjugn 

• Den skal hete Åustrått 

kommune 

• Byvåpen bestemmes etter 

vedtak om 

kommunesammenslåing. 



Styringsgruppas innstilling 

 

• Flertall (medlemmer fra Ørland samt fylkesrådmann 

og representant fra fylkesmannen) støttet 

fylkesrådmannens forslag. 

• Mindretall (medlemmer fra Bjugn) gikk inn for 

Botngård som administrasjonssenter samt at navnet 

skal inneholde noe med Fosen. 



Falt ikke i god jord hos alle; det hele ble 

anstrengt 



Hva skjer nå ? 

 

• 12 desember:   Kommunestyret på Ørland vil si ja til 

rådgivende folkeavstemning 24 februar neste år 

basert på flertallsinnstillingen. 

• 17 desember:  Behandling i kommunestyret i Bjugn. 

Vedtak ? 

• Hva blir resutatet i en evt. folkeavstemning ? 

Sannsynligheten for ja i begge kommuner er liten. 

• Hvorfor ?? 



Konklusjon: 

 

• Vanskelig å realisere en kommunesammenslåing mellom 

omlag to likeverdige kommuner basert på frivillighet.  

• Større kommuner er ønskelig sett fra en rådmanns ståsted 

• Nye incentiver må til for å motivere til strukturendringer.  For 

diffuse gevinster i dag. 

• Ta fatt i de vanskelige spørsmålene tidlig. 

• Tett samarbeid mellom kommuner er ikke et godt alternativ til 

strukturendringer. (Demokratisk utfordring, nærhetsprinsipp, 

administrativ styring, engasjement og interresse 


