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Hvorfor har vi debatten om kommunereform ? 

• Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne 
perioden 

• KS landstinget 2012 

• Regjeringsplattformen oktober 2013 

• Kommuneproposisjon 2015 

• Kommunalkomiteens innstilling 12.juni 2014 

• Stortingets behandling juni 2014 



  428 kommuner 

  19 fylkeskommuner 

  500 bedrifter 

 

Styres av medlemmene 
  

• Kommuner og fylkeskommuner er politisk styrt 
og velger derfor politikere til styrende organ i KS. 

 

•  Bedrifter er administrativt styrt og er 
administrativt representert i styrende organer. 

 

• Styremedlemmene i KS er folkevalgte i sine 
kommuner og fylkeskommuner. 

 

 

Dette er KS  
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Kommunestruktur i en del andre land 

2009 Antall kommuner Innb. Pr. 
kommune(gj.snitt) 

Norge 430 11000 

Sverige 290 31000 

Danmark 98 56000 

Finland 416 12000 

Storbritannia 434 128000 

Frankrike 36683 1600 

Spania 8111 4900 

Italia 8101 7100 



Regjeringens mål  med reformen 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
 
 
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 
 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 
 

• Styrket lokaldemokrati 



 



Ekspertutvalgets anbefalinger 

• Kommunene bør ha minst 15-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning. 

    Deres utgangspunkt er at kommunene i hovedsak skal løse sine oppgaver selv. 

    Interkommunalt samarbeid har sine begrensninger m.h.t demokrati, styring og  

    kontroll. Omfanget er blitt for stort. 

• Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunns- 
utviklingsområder 

• Forutsetning for å lykkes med mer demokrati er at staten bør redusere detaljstyringen.   

• Ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige 
demokratiske arenaer 



Hva foreslår Regjeringen – Kommuneproposisjon 2015 

- Legger i all hovedsak Ekspertutvalgets vurderinger til grunn for forslaget  

- Modifiserer forslaget om 15-20.000 innbyggere 

- Interkommunalt samarbeid – kanskje ikke så kritisk som Ekspertutvalget 

   Viktige utfordringer i interkommunalt samarbeid,(styring, kontroll, demokrati )men 

   en vil ikke legge begrensinger i bruken dersom det gir gevinster for kvalitet  

   og effektivitet  

- Viderefører i utgangspunktet  generalistkommuneprinsippet 

- Fylkeskommunen består inntil nye robuste kommuner med nye oppgaver er på plass 

- Hvilke nye oppgaver kommunen skal ha – forslag kommer våren 2015  



Økonomiske virkemiddel 

• Dekning  av engangskostnader – basert på antall kommuner og innbyggere 

    (fra 20 til 65 mill.kr. ) 

• Reformstøtte – basert på antall innbyggere NB ! Ikke infrastruktur 

   (fra 5 til 30. mill kr. ) Kommuner under 10.000 innb. får ingen ting 

• Inndelingstilskudd – den sammenslåtte kommunen beholder tilskudd som 
om den var to (eller flere) kommuner  15 år, så 5 års nedtrapping 

• Inntektssystemet for kommunene skal gjennomgås – nytt system 2017 

• Egen lov om godkjenning av låneopptak fra høsten av. 



Framdriftsplan og milepæler 

• Høsten 2014: Regionale og lokale prosesser startes opp 

• Vår 2015: Stortingsmelding om oppgaver 

• Høst 2015: Kommunale vedtak(kgl. res 2016,iverksettes 1.1.2018) 

• Innen sommeren 2016 : Kommunale vedtak 

• Høst 2016:Regionale/lokale prosesseravsluttes: Fylkesmannen    
   oppsummerer 

• Våren 2017: Proposisjon til Stortinget om helhetlig kommunestruktur 

• Høst 2019: Valg til nye kommunestyrer – sammenslåinger iverksettes 1.1.20 

 



HVA MENER KS? 



Lokale prosesser – kommunene må styre 

• Prosesser innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget, 
utformet av kommunene lokalt 

• Fylkesmenn er veiledere – kommunene skal ha styrende 
innvirkning på selve prosessen, KS bistår 



Kun kommunereform?  Hva med stats –og 
styringsreform?  

Staten må bidra med: 

• Betydelig reduksjon i statlig detaljstyring og rapporteringskrav 

• Klar reduksjon i landsomfattende tilsyn 

• Færre innsigelser til arealplanene 

• Flytte ressurser og oppgaver fra stat til kommune 

• Mer enhetlig regional organisering på statlig side  
 



Sikre folkevalgte regioner 

• Flytte oppgaver nærmere innbyggerne - også til 
et regionalt folkevalgt nivå 

• Ikke overføre oppgaver fra fylkeskommunene før 
etter en helhetlig oppgavegjennomgang og 
avklart framtidig kommune- og regionstruktur 
 



Økonomien viktig i kommunereform 

• KS er tilfreds med at Regjeringen har avklart viktige økonomiske virkemidler. 
Nivået på virkemidlene må vurderes løpende 

 

• KS er positiv til at sammenslåtte kommuner får beholde tilskudd som om 
den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år pluss 5 års nedtrapping 

 

• Store økonomiske forskjeller kan hindre gode lokale prosesser - økonomiske 
virkemidler må ta hensyn til det 

 



3 råd fra Telemarksforskning om lykkelige kommuneekteskap 

• Vit hva du vil – bli enige om felles visjoner og mål 

• Involver innbyggerne 

• Vær raus og tenk stort 
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”Vennskap raknet, naboskap blev uvennskap og mann og kone fikk 
nye grensestolper gjennom ektesenga. Tordnen skrallet og jorda 
revnet.  

 

Nærmere ragnarok har vi næppe vært her i 
landet enn da Kommunalavdelinga iverksatte 
den store kommuneinndelingsreformen på 60-
tallet”  

 

 

Källa: Kommunaldepartementet 1948-1998. Oslo, KRD 1998. 



 
 

• Takk for oppmerksomheten – lykke til!   

.no 


