
Vedlagt følger høringsnotat med forslag til mulige endringer i kommuneloven. Vi ber om at høringsuttalelsene er 
departementet i hende senest 2. august 2010.  

I dette høringsnotatet beskrives en ny mulig modell for interkommunalt samarbeid i form av en samkommune. 
Samkommunemodellen er tiltenkt interkommunale samarbeid mellom flere kommuner, om et bredt spekter av 
oppgaver/tjenester innenfor kommunenes lovpålagte oppgaver.    

Samkommunemodellen har tidligere vært på høring sammen med forslag til lovfesting av vertskommunemodellen 
(2005). Forslag til lovfesting av vertskommunemodellen ble fremmet i Ot.prp. nr. 95 (2005-2006). Departementet 
fulgte i samme dokument ikke opp forslaget om å lovfeste en samkommunemodell. Hovedbegrunnelsen for dette var 
at departementet, etter en samlet vurdering, mente at det var grunn til å vinne noe mer erfaring med 
samkommunemodellen før en slik samarbeidsform eventuelt ble lovfestet. Det har skjedd mye i perioden etter at 
forslag til samkommunemodell første gang ble sendt på høring. Kommunene befinner seg nå i annen situasjon med 
hensyn til oppgaver, jf. her spesielt samhandlingsreformen, enn for noen få år tilbake. Mange kommuner ser behov 
for å samarbeide på stadig flere områder. Dessuten er samkommunemodellen videreutviklet og endret på flere 
punkter i forhold til den som ble hørt i 2005. Det er derfor viktig at kommunene får anledning til å være med å 
påvirke modellen ved at det gjennomføres en ny høring.  
I dette høringsforslaget er det noen særlige punkter departementet er opptatt av at høringsinstansene skal gi sitt 
syn på.  

Dette er følgende punkter: 

Punkt 3.7 der det drøftes om det bør åpne for samkommuner der både kommuner og fylkeskommuner er 
deltakere  
Punkt 3.8 der det drøftes om det bør stilles et særlig krav til kommunenes vedtak om å delta i en samkommune  
Punkt 3.9.2 der det drøftes om det bør åpnes for at en samkommune kan eie aksjeselskaper, interkommunale 
selskaper mv. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for organisasjoner og organer på sitt område som ikke er oppført 
i adresselisten, men som bør gis anledning til å uttale seg.  

  

Med hilsen 

 
Anne Nafstad Lyftingsmo 
ekspedisjonssjef 

                                                                               Hans Petter F. Gravdahl 
                                                                               avdelingsdirektør 
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