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Bakgrunn 
Kommunereformen ble satt i gang i juni 2014, og 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være 
fullført. Ved reformens start var det 428 kommuner i Norge. Fra 2020 vil det være 356 kommuner.  

Pr. desember 2017 er 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Oversikt over alle 
sammenslåinger ligger bakerst i dette dokumentet. 

Konsekvenser for SVs organisasjon 
Valget høsten 2019 vil gjennomføres som om kommunesammenslåingene allerede er skjedd, slik at 
alle innbyggere i de nye kommunene vil kunne stille til valg og ha stemmerett til de nye 
kommunestyrene. Det betyr at det må stilles lister i de nye kommunene innen 31.mars 2019, og 
lages felles program og valgkampstrategier for de nye kommunene.  

Partisekretæren anbefaler at lokallagene tar de første stegene i denne retning allerede på årsmøtene 
i 2018, slik at man får tid til en god prosess for sammenslåing samtidig som man blir godt rustet for 
valgkampen 2019. Mange lokallag er allerede godt i gang med dette. Dersom lagene ikke har 
kommet i gang allerede, kommer denne veilederen i mange tilfeller for sent å rekke å ta 
sammenslåing opp som sak på årsmøtene 2018.  Derfor skisserer vi i dette dokumentet tre måter å 
gjennomføre sammenslåingen på, der alle tre er fint gjennomførbare og fører til gyldige vedtak. 
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Før dere begynner sammenslåingsprosessen, er det en viktig ting som må avklares: Dersom et eller 
flere av lagene som skal slå seg sammen ikke har aktivt lokallagsstyre, må dere melde fra til 
fylkesstyret. Fylkesstyret må godkjenne at medlemmene fra det inaktive lokallaget overføres til det 
nye lokallaget som et vedtak i fylkesstyret. Dette for å sikre at alle berørte medlemmer inviteres til 
felles årsmøte i den nye kommunen.  

Merk at lokallagsledere kun har tilgang til medlemsopplysninger for sitt eget lokallag. Dere må derfor 
kontakte fylkessekretær i ditt fylke for å få hjelp til å sende relevant informasjon til medlemmer i 
andre lag, eller medlemmer uten lag. Kontaktinformasjon til fylkessekretærer finner du til slutt i 
denne veilederen. 

Alternativ 1: Forslag til prosess for sammenslåing fra og med 
årsmøtet 2018 
Mange lokallag har valgt ulike varianter av dette alternativet. Årsmøtesesongen er godt i gang, men 
vi beskriver likevel her prosessene fram mot årsmøtene. 
 
Lokallagene arrangerer et felles lokallagsstyremøte før årsmøtet 2018 for å bli enige om hvordan 
sammenslåingen skal foregå. Det anbefales at det møter like mange styremedlemmer fra de ulike 
kommunene.  

Det felles styremøtet bestemmer saksliste for felles årsmøte, herunder hvilke saker som skal 
behandles i fellesskap, og hvilke som skal behandles separat i de gamle lokallagenes årsmøte. 
Styremøtet må også innstille på vedtak i de felles sakene.  

Deretter avholder lagene delvis felles og delvis separate årsmøter. Dette kan gjerne gjøres samme 
kveld ved at man først møtes i de gamle lagene og deretter samles til felles årsmøte.  

På de felles årsmøtene 
I fellesskap behandles: 

• Nedsettelse av et samarbeidsutvalg bestående av 2-3 representanter fra hvert lokallag + 1 
fra SU. Samarbeidsutvalget skal innstille på alle komiteer og saker på fellesbolkene på 
framtidige møter, og håndtere eventuelle andre elementer som dukker opp fram mot 
sammenslåingen. Samarbeidsutvalget får også mandat til å utarbeide og innstille på felles 
arbeids- og organisasjonsplan og budsjett til årsmøtet 2019. 

• Felles valgkomité. Det anbefales at komiteen består av 2 medlemmer per kommune + 1 
medlem fra SU. Komiteen innstiller på felles lokallagsstyre til årsmøtet 2019. 

• Felles vedtektskomité. Det anbefales at komiteen består av 2 medlemmer per lokallag + 1 
medlem fra SU. Fremmer forslag til nye felles vedtekter til årsmøtet 2019.  

• Nominasjonskomité for kommunevalglista 2019. Komiteen bør bestå av like mange 
medlemmer fra hver av de nåværende kommunene, i tillegg til 1 medlem fra SU.  

• Programkomité for kommuneprogrammet 2019. Komiteen bør bestå av like mange 
medlemmer fra hver av de nåværende kommunene, i tillegg til 1 medlem fra SU.  
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• Forberedende valgkampgruppe for planlegging av valgkampen 2019. Valgkampgruppa bør 
bestå av 1-2 medlemmer fra hvert av de nåværende fylkene, i tillegg til 1 medlem fra SU. 

I tillegg må lagene vedta arbeidsplan og budsjett for de gamle lokallagene for 2018. 

Lagene kan velge å sette ned ulike komiteer for punktene overfor, eller gi samarbeidsutvalget 
mandat til å håndtere alle eller flere av punktene. Se de to eksemplene sist i dokumentet for 
utdypende forklaringer. 

Nominasjonsmøte  
Alle medlemmene i det som skal bli det nye lokallaget inviteres til felles nominasjonsmøte høsten 
2018. Vedtar felles valgliste for den nye kommunen på forslag fra nominasjonskomiteen eller 
samarbeidsutvalget. Alle medlemmer har stemmerett på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtene 
kan gjennomføres samtidig med andre møter etter behov. 

Årsmøtet 2019 
I fellesskap vedtas: 

• Den formelle nedleggelsen av de nåværende lokallagene og opprettelsen av det nye laget 
• Årsmøtet vedtar etter innstillinger fra komiteene eller samarbeidsutvalget  

o Vedtekter 
o Arbeids- og organisasjonsplan, inkludert valgkampstrategi 
o Budsjett 
o Valgprogram 
o Evt uttalelser og andre saker 
o Lokallagsstyre, representanter til fylkesårsmøtet og evt andre verv 

Hver for seg vedtas: 

o Godkjenning av regnskapet for 2018 og et eget regnskap for perioden fram til 
sammenslåing i 2019, for hvert av de gamle lokallagene 

o Styrets beretning 2018 

Når det nye laget er opprettet, må alle vedtak sendes til fylkesstyret og SV sentralt. 

Alternativ 2: Forslag til prosess for sammenslåing med 
ekstraordinært årsmøte 2018 
Dersom dere ikke rakk sammenslåingsvedtak på årsmøtene i 2018, men likevel vil være ute i god tid 
med nominasjonsmøte, og unngå dobbeltrapportering til SSB ved å slå sammen lokallaga før 
01.01.2019, kan dere velge dette alternativet: 

Det innkalles til ekstraordinære årsmøter i alle lokallaga i forbindelse med felles nominasjonsmøte 
høsten 2019. Her gjør dere alle vedtak fra årsmøtet i 2018 skissert i alternativ 1 (nedsettelse av 
diverse komiteer). Men i tillegg vedtar dere den formelle nedleggelsen av de gamle lokallaga, og 
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opprettelsen av det nye fra og med 01.01.2019. Samarbeidsutvalget og eventuelle andre komiteer 
som nedsettes, innstiller i saker til ordinært årsmøte i det nye laget i 2019. 

Når det nye laget er opprettet, må alle vedtak sendes til fylkesstyret og SV sentralt. 

Alternativ 3: Forslag til prosess for sammenslåing på årsmøtet i 
2019 
Dersom dere ikke er i gang med sammenslåing i tide før årsmøtet 2018, kan dere gjøre alle 
nødvendige vedtak på årsmøtet i 2019. 
 
Det vil da være naturlig at det er lokallagsstyrene i de gamle lokallagene som i fellesskap innstiller 
direkte til årsmøtet, siden man ikke har fått satt ned felles komiteer på årsmøte i 2018. Dette 
forutsetter at lokallagsstyrene kan enes om alle saker til behandling, og at de kommer fram til felles 
innstillinger i alle saker. Dersom dere ønsker kan lokallagsstyrene velge et samarbeidsutvalg som skal 
stå får innstillingene. 
 
Årsmøtet 2019 vedtar alle saker til behandling som skissert i alternativ 1. I tillegg må det felles 
årsmøtet vedta valgliste til kommunevalget i den nye kommunen.  

Når det nye laget er opprettet, må alle vedtak sendes til fylkesstyret og SV sentralt. 

To eksempler 

1. Drammen, Nedre Eiker og Svelvik 
Drammen, Nedre Eiker, og Svelvik har kommet godt i gang med sin sammenslåingsprosess. Drammen 
og Nedre Eiker har aktive SV-lag, mens Svelvik ikke har lokallag, men et par medlemmer som også må 
ivaretas i denne prosessen. 

Drammen og Nedre Eiker SV hadde et felles møte, der de ble enige om følgende prosess for 
sammenslåing: 
  
Årsmøte 2018: 
Drammen SV og Nedre Eiker SV avholder årsmøte på samme dato i 2018. En felles del og en separat 
del. Årsmøtet arrangeres før Buskerud SVs årsmøte 17.-18. februar.  
 
Struktur: 
Felles årsmøte 2018 må fatte det formelle vedtaket om at Drammen SV og Nedre Eiker SV slås 
sammen på årsmøte 2019. Dette bør skje etter felles innstilling fra lokallagsstyrene.  
 
Overgangsstyre: 
Felles årsmøte 2018 nedsetter et overgangsstyre som drifter de to lokallagene og har det overordna 
ansvaret for sammenslåingsprosessen frem mot årsmøte. Begge lokallag må ha egen kasserer i 
styret. Overgangsstyret kan konstituere seg selv.  
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Lokallagsstyrene kommer med en felles innstilling til felles årsmøte 2018 på: 
• Valg- og vedtektskomité (skal innstille på nytt styre og vedtekter til årsmøtet 2019) 
• Nominasjonskomité (skal innstille på kommunevalgliste for ny kommune til 

nominasjonsmøte senhøsten 2018) 
• Arbeidsprogramkomité (skal utarbeide kommunevalgprogram for ny kommune til vedtak 

senhøsten 2018) 
 
SVs medlemmer i Svelvik orienteres om prosessen og medlemmene inviteres til felles del på 
årsmøtet 2018.  
 

2. Asker, Røyken og Hurum 
Asker, Røyken, og Hurum har også kommet godt i gang, og har valgt en annen modell for sin 
sammenslåing. De har satt ned et fellesutvalg som får vide fullmakter i prosessen. Akser, Røyken og 
Hurum er relativt store SV-lag, men denne modellen kan være like god for mindre lag med færre 
aktive SV-ere å fordele arbeidet på. 
 
Asker, Røyken og Hurum SV har vedtatt følgende mandat for fellesutvalget: 
 

• Fellesutvalget for sammenslåing av lokallagene Asker SV, Røyken SV og Hurum SV, skal ha 3 
medlemmer fra hvert lokallag. Hvert lokallag velger selv 3 medlemmer fra det sittende.  

• Fellesutvalget er beslutningsdyktig med minimum 2 medlemmer fra hvert lokallag tilstede. 
• Fellesutvalget nedsettes i januar 2018, og er operativt fram til valg av nytt styre for nye Asker 

SV på felles årsmøte i februar 2019.  
 
Fellesutvalgets oppgaver er:  

• Innstilling til kommunevalgliste i 2019 som vedtas på felles nominasjonsmøte  
høsten 2018 

• Innstilling til nytt styre i nye Asker SV på felles årsmøte i februar 2019 
• Utarbeidelse av kommunevalgprogram for 2019-2023 
• Søknad om partistøtte for nye Asker SV. 

 
Fellesutvalget kan nedsette arbeidsgrupper for avlastning i arbeidet. 
 

Når alle vedtak er gjort 
• Send partikontoret protokoll om nedleggelse av gamle lag, og om opprettelse av nytt lag. Når 

sammenslåingen er vedtatt, kan partikontoret formelt slå sammen lagene i 
medlemsregisteret, og det nye laget får alle tilganger til sine medlemmer. 

•  I de tilfellene der en kommune deles, for så å inngå i hver sine nye kommuner, trenger vi en 
oversikt over postnumre som inngår i de ulike sammenslåingene. Be eventuelt 
fylkessekretær i deres fylke om hjelp til dette.) Kontaktinfo til fylkessekretærer finner du her:  
https://www.sv.no/kontakt/ansatte-i-fylkene-2/ 

• Når lagene er slått sammen, må informasjon om dette legges inn i Partiportalen. Her finner 
dere instruksjoner til hvordan dette gjøres:  
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https://www.partiportalen.no/no/Kommunereform/Samanslaing-av-partiledd-i-
partiportalen/  

• Dersom lokallagene som slås sammen har hatt facebooksider, kan dere slå sammen disse, og 
gi den nye siden det nye kommunenavnet. For at sammenslåingen skal fungere må dere 
gjøre to ting først:  

o Gjøre den som skal utføre selve sammenslåingen til administrator for alle sidene som 
skal slås sammen 

o Sette adressene til den samme adressen på alle sidene som skal slås sammen. 
o Oppskrift og mer info finner dere her: 

https://www.facebook.com/help/249601088403018 

Etter at sammenslåingen er et faktum, kan laget likevel velge å opprettholde lokale grupper, eller 
grupper i ulike deler av den nye kommunen. Her må hensynet til fortsatt høy lokal aktivitet 
vektlegges. Vi vil komme tilbake til denne diskusjonen i løpet av perioden fram mot sammenslåing i 
2020. 

For å være sikker på at dere ikke mister retten til partistøtte, må opplysninger til SSB være korrekte i 
hele prosessen. For å slippe å rapportere til SSB fra både de gamle og den nye kommunen, må 
sammenslåing av lagene være effektuert fra 01.01. Sammenslåingen kan ikke vedtas med 
tilbakevirkende kraft. Dersom deres prosesser ikke er tilpasset dette, må dere rapportere fra alle 
lagene. Vi vil komme tilbake med egne veiledere for dette når tidspunkt for rapporteringer nærmer 
seg. 

Mer informasjon 
Regjeringen.no har laget veiledere for sammenslåing av kommuner. Her finner dere også utdypende 
informasjon, samt spørsmål og svar, om sammenslåing av kommunestyrer: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/ 

 
Dere kan også kontakte Marthe Høyer (marthe.hoyer@sv.no) på partikontoret dersom dere har 
spørsmål eller ønsker å bli satt i kontakt med lokallag i SV som allerede har gjennomført en 
sammenslåingsprosess. 

 

 

Oversikt over kommuner som er vedtatt sammenslått 

  Kommunesammenslåing Nytt navn Ny kommune fra: 

1 Sandefjord, Andebu og Stokke 

kommuner 

Sandefjord kommune 01.01.2017 
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2 Larvik og Lardal kommuner Larvik kommune 01.01.2018 

3 Sande og Holmestrand kommuner 

(Hof og Holmestrand slått sammen fra 

01.01.2018) 

  01.01.2020 

4 Tjøme og Nøtterøy kommuner Færder kommune 01.01.2018 

5 Rissa og Leksvik kommuner Indre Fosen kommune 01.01.2018 

6 Moss og Rygge kommuner Moss kommune 01.01.2020 

7 Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og 

Trøgstad kommuner 

Indre Østfold kommune 01.01.2020 

8 Aurskog-Høland og Rømskog 

kommuner 

Aurskog-Høland 

kommune 

01.01.2020 

9 Oppegård og Ski kommuner Nordre Follo kommune 01.01.2020 

10 Skedsmo, Fet og Sørum kommuner Lillestrøm kommune 01.01.2020 

11 Asker, Hurum og Røyken kommuner Asker kommune 01.01.2020 

12 Drammen, Nedre Eiker og Svelvik 

kommuner 

Drammen kommune 01.01.2020 

13 Re og Tønsberg kommuner Tønsberg kommune 01.01.2020 

14 Bø og Sauherad kommuner Midt-Telemark kommune 01.01.2020 

15 Audnedal og Lyngdal kommuner Lyngdal kommune 01.01.2020 

16 Kristiansand, Songdalen og Søgne 

kommuner 

Kristiansand kommune 01.01.2020 

17 Lindesnes, Mandal, Marnardal 

kommuner 

Lindesnes kommune 01.01.2020 

18 Finnøy, Rennesøy og Stavanger 

kommuner 

Stavanger kommune 01.01.2020 

19 Forsand og Sandnes kommuner   01.01.2020 

20 Fjell, Sund og Øygarden kommuner Øygarden kommune 01.01.2020 
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21 Radøy, Lindås og Meland kommuner   01.01.2020 

22 Fusa og Os kommuner Bjørnafjorden kommune 01.01.2020 

23 Jondal kommune, Odda kommune og 

Ullensvang herad 

Ullensvang kommune 01.01.2020 

24 Granvin herad og Voss kommune Voss herad 01.01.2020 

25 Førde, Naustdal, Gaular og Jølster 

kommuner 

Sunnfjord kommune 01.01.2020 

26 Flora og Vågsøy kommuner Kinn kommune 01.01.2020 

27 Eid og Selje kommuner Stad kommune 01.01.2020 

28 Balestrand, Leikanger og Sogndal 

kommuner 

Sogndal kommune 01.01.2020 

29 Hornindal og Volda kommuner Volda kommune 01.01.2020 

30 Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og 

Ørskog kommuner 

Ålesund kommune 01.01.2020 

31 Norddal og Stordal kommuner   01.01.2020 

32 Eide og Fræna kommuner Hustadvika kommune 01.01.2020 

33 Midsund, Molde og Nesset kommuner Molde kommune 01.01.2020 

34 Hemne, Halsa og Snillfjord (deles) 

kommuner 

  01.01.2020 

35 Hitra og Snillfjord (deles) kommuner   01.01.2020 

36 Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles) og 

Meldal kommuner 

  01.01.2020 

37 Klæbu og Trondheim kommuner Trondheim kommune 01.01.2020 

38 Bjugn og Ørland kommuner Ørland kommune 01.01.2020 

39 Roan og Åfjord kommuner Åfjord kommune 01.01.2020 

40 Steinkjer og Verran kommuner Steinkjer kommune 01.01.2020 
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41 Namdalseid, Namsos og Fosnes 

kommuner 

  01.01.2020 

42 Vikna og Nærøy kommuner   01.01.2020 

43 Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) 

kommuner 

  01.01.2020 

44 Hamarøy og Tysfjord (deles) 

kommuner 

  01.01.2020 

45 Skånland og Tjeldsund kommuner Tjeldsund kommune 01.01.2020 

46 Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy 

kommuner 

Senja kommune 01.01.2020 

47 Hammerfest og Kvalsund kommuner   01.01.2020 

 

 


