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PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN.
Skissen bygger på departementets veileder.

1. OPPDRAGET
I arbeidet med Kommunereformen har kommunene fått ansvar for å utrede kommunesammenslåing.
Til saken har departementet gitt ti kriterier for kommunene - som alle kommuner må vurdere:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon 

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

Mer om kriteriene i vedlegg 2.

- Det anbefales at en starter prosessen med å skaffe en oversikt over hvor kommunen selv står 

og å kartlegge de viktigste utfordringene. 

- Det forventes det at kommunestyrene deretter velger ut noen alternativ til å fortsette med 

dagens kommunegrenser, og utreder disse. 

- Endelig skal kommunestyrene ta stilling til hvorvidt en ønsker sammenslåing eller bestå som 

nå.

- Tidsrammen for prosessen i kommunene er høsten 2014 – sommeren 2016. 

- Regjeringen vil fremme forslag om nye oppgaver for kommunen våren 2015.

- Fylkesmannen har et veilederansvar, men skal også gi sin selvstendige vurdering av 

kommunenes vedtak høsten 2016.

- Regjeringen vil fremme en samlet proposisjon med forslag om ny kommunestruktur våren 

2017. 

- Ny kommunestruktur forutsettes iverksatt senest 1. januar 2020.
Det er åpnet for et kortere løp for kommuner som vil vedta kommunesammenslåing alt høsten 2015.

2. UTREDNINGSPROSESSEN

2.1 Første fase
I kartleggingen av kommunens status og utfordringer anbefales at følgende spørsmål belyses 
innenfor kommunens fire roller:

 Tjenesteyter

- Hva er sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter i dag?

- Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling?

- Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder kompetanse, spesialisering og 

rekruttering?

- Hva finnes av interkommunalt tjenestesamarbeid?

- Hva er status i kommunene når det gjelder Økonomiske nøkkeltall?

Noen nøkkeltall kan hentes ut av departementets nettbaserte verktøy, men i arbeidet med disse 
spørsmålene må også tjenestesektorene i kommunen engasjeres.
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 Myndighetsutøvelse

- Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen?

- Hvordan er tilgangen på juridisk kompetanse i dag?

- Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på ulike forvaltningsområder?

- Hvordan er saksbehandlingstidene og kvaliteten på saksbehandlingen?

- Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er 

avdekket gjennom statlige tilsyn?

- I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?

 Samfunnsutvikler

- Hvilke utfordringer står kommunene foran i dag med tanke på å fremme en langsiktig og 

helhetlig utvikling, både hver for seg for regionen som helhet?

- Hvordan er situasjonen i kommunene når det gjelder befolkningsutvikling, næringsutvikling 

og sysselsetting?

- Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles løsninger på tvers av kommunegrensene?

- I hvilken grad evner kommunen å gjennomføre vedtak i plan- og utbyggingssaker?

Noen nøkkeltall kan hentes ut av departementets nettbaserte verktøy.

 Demokratisk arena

- Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag, og hvilke deltakelsesformer er etablert?

- Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid?

- Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene?

- Hvordan er valgdeltakelsen og det lokalpolitiske engasjementet?

- Hvordan drives lokalpolitisk styring - overordnet styring eller detaljstyring?

- Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i kommunestyret?

      De politiske partiene må gi innspill til dette temaet.

2.2 Involvering i statusutredningen
I de sentrale føringene for arbeidet med kommunereformen forventes det at kommunene fra starten 
av en slik prosess involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Lokalt eierskap
vil legge et grunnlag for en mest mulig felles virkelighetsforståelse, både blant kommunestyre-
representanter og blant innbyggerne.
Involverende prosesser er viktig for å utvikle tillit, gjensidig forståelse, identitet, eierskap og felles 
engasjement for framtidig utvikling. For å få en god prosess må den forankres både i 
kommunestyret, blant medarbeiderne og i befolkningen ellers. 
Det er viktig at kommunepolitikerne ansvarliggjøres og at innbyggerne involveres gjennom alle 
faser i prosessen.

 Spørsmål kommunen kan stille til innbyggerne er blant annet:

- Hvilke forventninger er det til det framtidige tjenestetilbudet?

- Hvilke forventninger er det til kommunens utvikling?

- Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny kommune?

- Hva er du mest redd for å miste i en ny kommune?

- Hvilke kommuner kan være aktuelle sammenslåingspartnere, og gjelder dette hele eller deler 

av kommunen?

- Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det skal være et attraktivt sted i framtiden?
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Metodikk for involvering:
- Temaet er egnet for folkemøte-serie hvor en innledningsvis tar en kort gjennomgang av 

statusrapporten. Deretter må en få til en arbeidsøkt hvor spørsmålene drøftes blant 
deltakerne og svar oppsummeres i plenum. Arbeidsformen krever god møte- og 
prosessledelse og sekretærhjelp.

- Statusrapporten og spørsmålene kan med fordel i forkant av folkemøtene sendes på 
«høring» til alle lag og foreninger. Også Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker 
med varig nedsatt funksjonsevne og fagforeningene i kommunen skal høres.
Høringsfrist må være etter at folkemøteserien er kjørt.

 Involvering av kommunens medarbeidere? 
Ledernettverkene må engasjeres i kartleggingsfasen, det er derfor naturlig enhetslederne sprer
statusrapporten og tar opp saken i egnede forum på enheten. Hver enhet skal avgi en uttalelse 
om statusbeskrivelsen. Samme prosedyre når sammenslåingsalternativ er utredet.

 Overordnede spørsmål som kan være aktuelt for diskusjon i kommunestyret

- Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?

- Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte 

velferdstjenester til sine innbyggere?

- Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir større 

enn fordelene?

- Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver?

- Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvaret 

for?

- Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?

- Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?

- Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en 

del av en større kommune?

Når statusrapporten og tilbakemeldinger fra folkemøtene, medarbeidere og lag/foreninger 
foreligger avholdes et temamøte i kommunestyret hvor spørsmålene drøftes. Til møtet fremlegges 
både statusrapporten og innspill fra folkemøtene, medarbeidere og høringsrunden i lag/foreninger.

Kommunestyrets arbeid kan organiseres på flere måter:
- Kommunestyremøtet kan organiseres slik at spørsmålene først drøftes i mindre grupper,

gruppediskusjonene oppsummeres i plenum – hver gruppe må utfordres til å forme forslag 
til konklusjon. Gruppene bør være forhåndsdefinerte.

- Alternativt kan administrasjonen utrede sitt syn på spørsmålene og med bakgrunn i 
statusrapporten angi rådmannens konklusjoner, som da vel blir debattema og evt. endret i 
kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets arbeidsform er opp til ordfører og kommunestyret selv å avgjøre.

Kommunestyrets temamøte vil være avslutning av prosessens første fase, samtidig som det kan 
igangsette andre fase. 

2.3 Andre fase
I prosessens andre fase forventes det at kommunen tar stilling til hvilke sammenslåingsalternativ en 
skal utrede nærmere. Balsfjord kommunestyre har imidlertid, etter administrasjonens initiativ, alt 
bedt om hvilke alternativer som bør utredes. 
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Ved sluttføring av prosessens første fase, i kommunestyrets temamøte, kan dette opprinnelige valget 
også være et tema. I det spørsmålet er det viktig at kommunestyret drøfter hvorfor det eventuelt er 
ønskelig med en større kommune og hva en vil oppnå:

- Er det for å få bedre tjenestetilbud?

- Et sterkere fagmiljø innen ulike områder?

- Er det for å bli en mer attraktiv kommune som kan tiltrekke seg flere arbeidsplasser?

- Få en bedre infrastruktur i regionen?

- Bli mer slagkraftig regionalt og nasjonalt?

Gruppearbeid mv. som beskrevet ovenfor kan være en aktuell arbeidsform og for dette temaet, og 
en kan med fordel bruke samme gruppeinndeling. Da det er spørsmål om kommunestyrets 
motivasjon kan administrasjonen vanskelig fremme en utredning av spørsmålene med forslag til 
konklusjoner.

Utredning av sammenslåing etter de alternativer som kommunestyret bestemmer må planlegges og 
foregå i tett samarbeid med de aktuelle nabokommuner. Det må være ei forutsetning at de aktuelle 
kommunene ønsker slik utredning og det anbefales at denne resulterer i et felles mulighetsbilde 
hvor følgende tema belyses:

 Tjenester

- Hvordan vil den demografiske utvikling være fram mot 2040?

- Hva vil være arbeidskraftbehovet i de ulike tjenestene framover?

- Hvordan vil rekrutteringsmulighetene bli i en større kommune?

- Hvordan vil en eventuell kommunesammenslåing kunne påvirke dybde og bredde i 

tjenestetilbudet?

- Hvordan kan tjenestene organiseres i en større kommune?

- Hvilke tjenester vil ha samme lokalisering som tidligere, og hvilke er aktuelle å

- samlokalisere for å skape sterkere, bedre og mer effektive fagmiljøer?

- Hva vil en større kommune ha å si for innbyggernes tilgjengelighet til de ulike 

tjenestene?

- Kan en ved en sammenslåing ivareta flere oppgaver innenfor den nye kommunen og slik 

redusere de interkommunale samarbeidene?

Oppsummering og vurdering av tjenestene med hensyn til kvalitet, kompetanse, 
tilgjengelighet rekruttering, stordriftsfordeler, effektivisering

 Myndighetsutøvelse

- Hvordan blir tilgang til juridisk kompetanse i en ny kommune?

- Mulighet for å etablere gode systemer for egenkontroll

- Saksbehandlingstid som imøtekommer næringslivets krav

Oppsummering og vurdering – hvordan rettssikkerheten bedres i en større kommune? 
Hvilke muligheter har en ny kommune for å etablere system for egenkontroll som kan 
redusere statlig tilsyn?

 Samfunnsutvikling

- Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles løsninger på tvers av kommunegrensene?

- Hvilke fordeler gir færre kommunegrenser i planleggingen av en langsiktig og helhetlig 

utvikling?

- Reduserer en sammenslått kommune behovet for interkommunalt plansamarbeid?
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- Hvordan er inn- og utpendlingsmønsteret i regionene og mellom 

sammenslåingskandidatene?

- Gir sammenslåing bedre kapasitet til å drive innovasjonsarbeid?

- I hvilken grad er det forskjeller mellom kommunene i synet på framtidig utvikling, og 

hva er det eventuelt disse forskjellene dreier seg om?

- Hvordan kan en kommunesammenslåing påvirke kommunenes rolle som 

utviklingsaktør, og hvilke gevinster vil det være mulig å realisere?

Erfaringene fra de gjennomførte kommunesammenslåingene viser at rollen som 
samfunnsutvikler er viktig. I alle kommuner som har slått seg sammen, er vurderingen at 
sammenslåing kan være gunstig i forhold til framtidig næringsutvikling, sysselsetting og 
bosetting.

 Demokrati

- I hvilken grad kan en kommunesammenslåing bidra til mer helhetlig og direkte styring 

av utviklingen i regionen?

- En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for 

de tidligere kommunene samlet. Hvilke alternative deltakelsesformer vil være aktuelle 

for å sikre og videreutvikle det lokalpolitiske engasjementet i en sammenslått kommune?

- I hvilken grad er det aktuelt med kommunedelsutvalg og hva slags myndighet og 

oppgaver kan delegeres til disse?

Oppsummering og vurdering – hvordan kan alle deler i den nye kommunen sikres 
påvirkning og innflytelse?

 Økonomi

- Hvordan vil prognoser for framtidig demografiutvikling påvirke kommuneøkonomien?

- Har kommunene ulik praksis når det gjelder eiendomsskatt og kommunal prissetting?

- Ligger kommunene i ulike soner for arbeidsgiveravgift og landbrukstilskudd og 

eventuelle andre statstilskudd og øremerkede tilskudd?

- Har noen av kommunene inntekter fra kraftproduksjon?

- Vil en framtidig kommune være mer robust når det gjelder framtidige investeringer, 

f.eks. i infrastruktur?

- Hvordan vil en kommunesammenslåing utløse behov for infrastruktur, utstyr og tiltak 

for samkjøring og harmonisering mellom de gamle kommunene?

- Hva vil den nye kommunen motta i reformstøtte og støtte til dekning av 

engangskostnader?

Oppsummering og vurdering - innenfor hvilke områder ligger de viktigste gevinstene ved en 
større kommune?
Hvordan kompletterer kommunene hverandre når det gjelder boliger, arbeidsmarked og 
næringsliv?
Vil «hverdagsregionen», dvs. regionene der innbyggere og næringsliv daglig beveger seg, 
samsvare bedre med den nye kommunegrensen?

2.4 Involvering i mulighetsbildet
Av samme grunn som nevnt foran bør innbyggere, medarbeidere og lag/foreninger involveres når 
mulighetsbilde er utredet.
Dette kan organiseres på samme måte – utredningene presenteres på folkemøter, sendes 
lag/foreninger til høring mv.
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Andre fase kan ende opp med at kommunestyret fatter beslutning om prosessen skal gå videre med 
ett alternativ, hvoretter dette utredes i detalj sammen med aktuell(e) kommune(r). Eksempelvis –
hva vil skje med kommunale institusjonene etter sammenslåing?

3. VEDTAK OM KOMMUNESAMMENSLÅING
Når den endelige utredningsrapporten foreligger bør det nok en gang vurderes å avholde folkemøter 
mv. samt eventuelt folkeavstemming. 
Denne involveringsprosessen må imidlertid i sin helhet bli politisk nivå sitt ansvar da det i denne 
runden naturlig vil bli agitasjon om verdier og valg.

Etter møteserien kan det avholdes folkeavstemming eller opinionsundersøkelse.

Til sist gjør kommunestyret endelig vedtak. Dersom dette innebærer sammenslåing forutsettes det at 
vedtaket i de berørte kommunestyrer er likelydende.

Departementet forventer at kommunene i denne prosessen også vurderer om det er behov for å gjøre 
noe med uhensiktsmessige grenser. Endringer i befolknings- og utbyggingsmønster kan medføre at 
dagens kommunegrenser er blitt utdatert. Det er ønskelig at uhensiktsmessige grenser blir behandlet 
som en del av kommunereformen, og at dette inngår i de samme prosessene.
Med det vedtaket vårt kommunestyre alt har fattet antar en at dette spørsmålet ikke er aktuelt for 
oss.
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4. PROSJEKTORGANISERING.
Arbeidet med kommunereformen organiseres som et prosjekt, hvor kommunestyret er prosjekteier
og blir også styringsgruppe. 
Dvs. at dersom det blir behov for prinsipielle avklaringer underveis må saken forelegges 
kommunestyret.
Arbeid med denne saken bør forankres hos kommunens øverste organ.

Prosjektet blir administrativt forankret i rådmannens stab med seniorrådgiver som prosjektleder, og 
økonomirådgiver som prosjektmedarbeider.

Prosjektgruppe:
Rådmann, kommunalsjefene og økonomirådgiverne + prosjektleder.
I prosjektgruppa drøftes utkast til delutredninger fortløpende, før de evt. også «luftes» i 
referansegruppen.

Arbeidsgruppe:
I prosjektet vil det være hensiktsmessig med ulike arbeidsgrupper alt etter hvilket tema som skal 
belyses. Prosjektgruppa utpeker arbeidsgrupper etter behov.

Politisk referansegruppe:
Kommunestyret har opprettet en folkevalgt referansegruppe, bestående av: Birger Føre (H), 
Michael Berg (Frp), Widar Skogan (Krf), Gunda Johansen (Ap), Oddvar Skogli (Sp) og Per arne 
Slettmo (Sv). Formålet med gruppa er å kunne prøve ut om temaer og utredninger oppleves godt 
nok dekket, og at aktuelle spørsmål er besvart. Prosjektleder blir ressursgruppas sekretær.

«Forhandlingsutvalg»:
For formelle samtaler mv. med andre kommuner i fbm sammenslåingsutredninger har 
kommunestyret oppnevnt et utvalg bestående av: 
Ordfører, varaordfører, Odd Ronald Nilsen (fra opposisjonen), rådmann og en medarbeider fra 
administrasjonen.
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5. FRAMDRIFTSPLAN

5.1 Etablering av prosjektet

- Kommunestyret godkjenner prosjektplanen (okt. 2014)

5.2 Utredning av kommunens ståsted og utfordringer

Det bør være et mål at administrasjonens statusrapport foreligger i 1.kv. 2015
Vil det være formålstjenlig å ha kontakt med de utpekte kommunene i en tidlig fase – for evt. å 
samordne statusutredningene for å lette sammenligning?

5.3 Involvering av ansatte, innbyggerne, lag og foreninger, mv.

Høring av statusrapport og folkemøter. Vår 2015.

5.4 Sak til kommunestyret om statusrapporten og evt. endring i valg av alternativ som skal utredes.

Senest juni 2015 – helst april/mai.

5.5 Felles utredning av «mulighetsbilde(r)» med de aktuelle kommuner.

Dersom flere alternativ skal utredes lages det flere «mulighetsbilder».
(Høsten 2015)

5.6 Involvering i «Mulighetsbilde(ne)»

Samme opplegg som for «Ståstedsrapporten»
Vinteren 2015/2016.

5.7 Sak til kommunestyret hvor evt. ett alternativ velges for videre utredning og
«kontraktsforhandlinger»

Dersom flere sammenslåingsalternativer er utredet bør ett av dem velges for mer detaljert 
utredning hvor f.eks. forslag til sammenslåings- eller «kommune-kontrakt» inngår. 
Etter kommunestyrets vedtak 17/9-14 forutsettes at opprettholdelse av kommunen som nå vil 
være et aktivt alternativ frem til endelig vedtak.
Vinter 2016

5.8 Involvering og «salg» av sammenslåingskontrakten.

Når et konkret forslag til sammenslåing foreligger bør politisk nivå høre befolkningen mv. før 
vedtak fattes. Dette kan gjøres med nok en folkemøteserie før evt. folkeavstemming eller 
opinionsundersøkelse.  
Våren 2016.

5.9 Kommunestyrets vedtak om kommunesammenslåing

Juni 2016

Med den skisserte prosessen blir dette et svært trangt løp fram mot sommeren 2016
Se gantdiagram på neste side.

4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016
Prosjektstart
Status 
utredning
(5.1, 5.2)

Statusrapport
sluttføres
Folkemøter
Høring
(5.2, 5.3)

Høringsfrist.

Statusrapport 
til K-styret

Utredning 
mulighets-
bilder
(5.3, 5.4, 5.5)

Utredning / 
rapport 
mulighets-
bilder

Folkemøter
Høring
(5.5, 5.6)

Rapport 
mulighets-
bilder til 
K-styret

Forhandle 
«Kommune
kontrakt"
(5.7)

«Kommune 
kontrakt»

Folkemøter
Offentlig 
debatt

Folke-
avstemming / 
opinions-
undersøkelse

Endelig 
vedtak i KST.
(5.8, 5.9)
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VEDLEGG 1
TIDS- /OPPGAVE SKJEMA
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VEDLEGG 2

Kriterier for god kommunestruktur (Fra ekspertutvalgets delrapport)

Samfunnsmessige hensyn Kriterier

TJENESTEYTING

Kvalitet i tjenestene 

Effektiv bruk av samfunnets ressurser 

Likeverdighet 

Tilstrekkelig kapasitet 

Relevant kompetanse 

Effektiv tjenesteproduksjon 

Økonomisk soliditet 

Valgfrihet 

Statlig rammestyring 

MYNDIGHETSUTØVELSE

Rettssikkerhet Tilstrekkelig kapasitet 

Relevant kompetanse 

Tilstrekkelig distanse 

SAMFUNNSUTVIKLING

Helhetlig ivaretakelse av areal- og 
transportinteresser tilpasset klima- og 
miljøhensyn 

Tilrettelegging for positiv utvikling i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

Tilstrekkelig kapasitet 

Relevant kompetanse 

DEMOKRATISK ARENA

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 

Lokal politisk styring 

Levende lokalt folkestyre 

Aktiv lokal politisk arena 

Høy politisk deltakelse 

Lokal politisk styring 

Lokal identitet 

Bred oppgaveportefølje 

Statlig rammestyring 

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. 
Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og 
oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over 
den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i 
dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur. 

Kriterier rettet mot kommunene: 
1. Tilstrekkelig kapasitet 

2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 

4. Effektiv tjenesteproduksjon 

5. Økonomisk soliditet 

6. Valgfrihet 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

8. Høy politisk deltakelse 

9. Lokal politisk styring 

10. Lokal identitet 

Kriterier rettet mot staten: 
1. Bred oppgaveportefølje 

2. Statlig rammestyring 
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Nærmere om kriteriene 

1. Tilstrekkelig kapasitet 
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene 
på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med tilgang til relevant 
kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det 
trenger man også kapasitet til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å 
utvikle fagområdene. 

2. Relevant kompetanse 
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer 
og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i kompetansen. Manglende 
kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller 
som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan en 
kommunal administrasjon med kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de 
folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til 
lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. 

3. Tilstrekkelig distanse 
Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 
innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 
myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal 
habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. 

4. Effektiv tjenesteproduksjon 
Større kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed økt mulighet 
for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre utnyttelse av potensielle 
stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til 
tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det vil 
trolig være effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og 
planleggingen i sektoren. 

5. Økonomisk soliditet 
En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at 
kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med 
sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette 
hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er 
mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere 
innenfor. 

6. Valgfrihet 
Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større kommuner kan tilby 
en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i små kommuner. 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er nødvendig å se i 
sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og transportområdet. De siste tiårene har
det vært en vedvarende regional integrasjon gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at kommunene 
i stadig mindre grad utgjør en funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byområder gjør 
behovet for mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere sammenslåing. 
Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne behov og at de felles 
løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i implementeringen av planene. I mindre 
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sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om samfunnsutvikling være viktigere når 
kommunesammenslåing skal vurderes. 

8. Høy politisk deltakelse 
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med stemmegivningen 
og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene. Større kommuner legger i dag i 
større grad tilrette for deltakelse mellom valgene, og de har oftere ulike former for medvirkningsorgan. 
På noen indikatorer scorer de minste kommunene høyest – valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de 
minste kommunene og flere innbyggere i små kommuner har vært i kontakt med ordfører enn i større 
kommuner. Men analyser viser at for noen av disse indikatorene har resultatet mer å gjøre med 
kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten. 

9. Lokal politisk styring 
Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har nødvendig 
kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Kommunene bør 
ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og prioritering, og ikke være nødt til å organisere 
sin tjenesteproduksjon i interkommunale ordninger for å levere lovpålagte velferdstjenester. 

10. Lokal identitet 
Det er etter utvalgts vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som kommunene bør 
vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område og felles identitet med andre 
områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved større kommuner, enten det gjelder 
til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil med stor sannsynlighet bli opplevd som 
problematisk og utfordrende av de berørte innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket 
dersom dagens politiske og administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil kunne 
bli et svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å gjennomføre 
sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha interkommunal identitet, enn mellom 
kommuner som ikke har det. 

11. Bred oppgaveportefølje 
Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred oppgaveportefølje. 
Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste kommuner skal tilføres flere oppgaver, 
og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke 
lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse av sin 
rolle som demokratisk arena at kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver. 

12. Statlig rammestyring 
Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale 
demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir bestemmende for 
hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser mellom ulike oppgaver. En 
kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil etter utvalgets vurdering redusere dagens 
behov for detaljert statlig styring.


