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Sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner fra 1. januar 2018
Kongen i statsråd vedtok 5. februar 2016 sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner med
virkning fra 1. januar 2018. Vedlagt følger kongelig resolusjon med vedlegg. Vi ønsker i dette
brevet å peke på enkelte momenter som er av betydning for prosessen frem mot og etter
sammenslåingen.
Inndelingstilskudd
Inndelingstilskuddet i inntektssystemet er en kompensasjonsordning til sammenslåtte
kommuner for reduksjon i rammetilskuddet som følge av kommunesammenslåinger.
Inndelingstilskuddet kompenserer for tap av basistilskuddet som er et gitt beløp per kommune
samt eventuelle tap av regionalpolitiske tilskudd. En sammenslått kommune får
inndelingstilskudd i 15 år, før det trappes ned over 5 år. For å ha forutsigbare
rammebetingelser i kommunereformen blir inndelingstilskuddet ved alle sammenslåinger i
reformperioden beregnet ut fra inntektssystemet i 2016.
Fra 2018 vil nye Larvik kommune motta et inndelingstilskudd som er lik verdien av ett
basistilskudd i 2016, samt småkommunetilskuddet til Lardal i 2016. Totalt utgjør det 18,675
millioner kroner. Inndelingstilskuddet fryses på tidspunktet for sammenslåingen, og vil årlig
bli oppjustert i takt med lønns- og prisstigningen. Kommunen vil motta fullt
inndelingstilskudd i perioden 2018-2032. Deretter trappes tilskuddet ned med en femdel i
hvert av årene 2033-2037.
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Fritak for statlige avgifter
Kommunesammenslåinger medfører overføringer av eiendommer og materiell fra en
kommune til en annen. Dette vil utløse visse statlige avgiftskrav som omregistreringsavgift
for kjøretøyer og dokumentavgift ved tinglysing av hjemmelsoverføring av fast eiendom.
Av inndelingslova § 14 fremgår det blant annet at kommuner som slutter seg sammen ikke
skal betale dokumentavgift, tinglysningsgebyr eller omregistreringsavgift i forbindelse med
disposisjoner som er en direkte følge av sammenslåingen. Kommunene har selv ansvar for at
alle nødvendige overføringer av eiendommer og materiell gjennomføres.
Veiledningsmateriell
Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som
krever god politisk og administrativ ledelse. Til hjelp i arbeidet har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeidet veilederen "Formelle rammer i byggingen av nye
kommuner". Veilederen dekker perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen og frem til
de er én ny kommune, og skisserer rammene sammenslåingene skal skje innenfor.
Departementet har også fått utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser ved
kommunesammenslåinger. Veilederne, samt annen informasjon om kommunereformen, er
tilgjengelige på www.kommunereform.no.
Med hilsen

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør
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