
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset
Dato: 02.10.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 34/14 Referatsaker

RS 103/14 Tilbakemelding - etter tilsyn med detaljomsetning 
og servering av mat og drikke

2014/3071

RS 104/14 Melding om vedtak - Særutskrift budsjett 2015 -
driftstilskudd eierkommuner

2012/232

PS 35/14 Søknad om godkjenning av stedfortreder for 
skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket kafe 
AS

2014/644

PS 36/14 Kommunal garanti Den Norske kirke - Nordreisa 
menighetsråd

2014/1723

PS 37/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3182
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NORDREISA KOMMUNE
KJØKKEN SONJATUN
POSTBOKS 174
9151 STORSLETT

;

Deres ref:
Vår ref:014/19675).57
Dato:19.09.2014
Org.nr:9853-9907-7

ci)
Mattilsynet

TILBAKEMELDING - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG
SERVERING AV MAT OG DRIKKE
Mattilsynet gjennomførte 03.09.2014 inspeksjon hos KJØKKEN SONJATUN.

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Saken gjelder

Sonjatun sykehjem, avd. kjøkken

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften)

Ifølge tilbakemelding fra virksomheten skal vedtak om mangelfull renhold avtrekkshette lukkes ved
å justere renholdsplanen slik at det blir et tilfredsstillende renhold også her. Virksomheten skal gi
beskjed når vedtaket er lukket (se vedtak). Virksomheten skal etter hvert skifte ut denne hetta slik
at avtrekket blir enklere å holde rent. Dette er et tiltak som Mattilsynet støtter.

Vedtak om pålegg
Virksomheten må utarbeide renholdsplan, samt rutiner for vedlikehold for avtrekkshette over
komfyrer.

Vi har observert: 


www.rnattilsynet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandler: Knut Øystein JohansenPostadresse:
Tlf: 22 40 00 00/ 77770345Felles postmottak, Postboks 383
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett2381 Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no Telefaks: 23 21 68 01
(Husk mottakers navn)Side 5



Deres ref. — Vår ref. 2014/196715 — Dato: 19.09.2014

Det var knust glassplate og mangelfull renhold og fett ansamling i avtrekkshette over
komfyren.

Se næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel I
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel Ill).

Mattilsynet vurderer dette slik: 


Alle gjenstander og anlegg og alt utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler, skal være rene
og: utformet, framstilt og vedlikeholdt på en slik måte at faren for forurensning av næringsmidler
reduseres mest mulig. Utformet og vedlikeholdt på en slik måte at de kan rengjøres grundig og om
nødvendig desinfiseres, unntatt engangsbeholdere og engangsemballasje. Installert på en slik
måte at omgivelsene kan rengjøres på egnet måte.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor fattet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf vedlegg II, kapittel I
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel Ill)

Frist for gjennomføring: 17.10.2014

Vedtak om pålegg

Sonjatun sykehjem pålegges å utbedre , eventuelt skifte ut døra til kjølerom 3.

Etter søknad innvilges ny frist for utbedring.

Vi har observert: 


Døra inne i kjølerom 3 var rust befengt.

Se næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel II
Særlige krav til lokaler der næringsmidler tilberedes, behandles eller foredles (med unntak av
serveringsområder og de lokalene som er angitt i kapittel Ill).

Mattilsynet vurderer dette slik: 


Vegg/-dør/-gulvflater og annet flater i kjøkkenet skal holdes i god stand og være lette å rengjøre og
når det er nødvendig, desinfisere. Dette krever at det brukes vanntette, ikke-absorberende
materialer som kan vaskes. Skitt og bakterier samles lett i områder der hvor fliser er ødelagt, hull i
vegger, samt områder hvor det er rust.

Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor fattet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf vedlegg II, kapittel II
Særlige krav til lokaler der næringsmidler tilberedes, behandles eller foredles (med unntak av
serveringsområder og de lokalene som er angitt i kapittel Ill)

Frist for gjennomføring: 15.12.2014

Tilbakemelding til Mattilsynet

Dere må gi skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak når fristen for å gjennomføre vedtak er løpt ut.
Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Side 2 av 3
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Deres ref. — Vår ref. 2014/196715 — Dato: 19.09.2014

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon
om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i
vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Følgende vedtak er oppfylt

Sonjatun sykehjem må sørge for god orden i kjølerom og annet lokaler som tilhører
virksomheten. Esker ol. med matvarer skal ikke oppbevares direkte på golv.

Vår vurdering: 


Ifølge skriftlig tilbakemelding er vedtaket etterkommet.

Sonjatun sykehjem pålegges å justere ned temperaturen i melke kjølerom, slik at
temperaturen samsvarer med regelverk kravet.

Vår vurdering: 


Ifølge skriftlig tilbakemelding er vedtaket etterkommet.

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er
etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2085,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember
2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og
helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28.
januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i mafforvaltningen § 15a.

Med hilsen

Knuts ein
distriktssjef

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak

Side 3 av 3
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Avsender

Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27)

Mottaker (navn og adresse) Klageinstans

19.09.2014 Mattilsynet, Regionkontoret Troms og FinnmarkNORDREISA KOMMUNE
KJØKKEN SONJATUN
POSTBOKS 174
9151 STORSLETT

Dato

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke

klage til endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for
avgjørelse. 


Fristen til å klage

Klage til Sivil-
ombudsmannen

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om
De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen
blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan
De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til
forsinkelsen.

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få
det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny
frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 


Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De
bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan
ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes. 


Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid
adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. 


Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl §§ 18 og 19. De
må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan
De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage
og om reglene for saksbehandlingen ellers.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt
rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens
kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt
adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for
eksempel til advokatbistand.
Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl § 36 også adgang til å
søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om
nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. 


Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen).

Rett til å kreve
begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av
vedtaket

Rett til å se
sakens doku-
menter og til å
kreve veiledning

Kostnader ved
klagesaken

www.mattilsynet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandler: Knut Øystein Johansen
Tlf: 22 40 00 00/ 77770345
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett
E-post: postmottakRmattilsynet.no  
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Mattilsynet Distriktskontoret Nord-Troms Deres ref:

v/ Knut Øystein Johansen Vår ref:

Felles postmottak, Postboks 383 Dato:

2381 Brumunddal Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Nord-Troms gitt i rapport datert 19.09.2014
med saksnummer 2014/196715.

Tilbakemelding gjelder: KJØKKEN SONJATUN

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

LI Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak Frist for
gjennomføring

Beskrivelse av utført tiltak

Virksomheten må utarbeide
renholdsplan, samt rutiner for
vedlikehold for avtrekkshette
over komfyrer.

17.10.2014




Sonjatun sykehjem pålegges å
utbedre , eventuelt skifte ut
døra til kjølerom 3.

Etter søknad innvilges ny frist
for utbedring.

15.12.2014




Sted:

Dato:

Underskrift av ansvarlig for virksomheten

www.mattilsunet.no
Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Saksbehandler: Knut Øystein JohansenPostadresse:
Tlf: 22 40 00 00/ 77770345Felles postmottak, Postboks 383
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett2381 Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no Telefaks: 23 21 68 01
(Husk mottakers navn)Side 9
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Nord-TromsRegionrådDA
Nutdrellu Knersamere

Til
Eierkommunene

MELDING OM VEDTAK
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte nr 05-2014
STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet
TIDSPUNKT: 2. september 2014

Sak 39/14 Budsjett 2015
Saksdokumenter:

Regnskap 2012 og budsjett for 2013-2014 (i samme dokument)
Forslag til budsjett 2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Da Storfjord kommunestyre den 30.04.14 bevilget driftstilskudd til regionrådet
ble det gjort en tilføyelse i vedtaket: «Ordfører melder inn sak om reduksjon i
driftsnivået til regionrådet, så tidlig som mulig inneværende år, for å drøfte
omfanget av tjenestenivå i regionrådet. Dette som forberedelse for neste års
budsjett (20I5)for Nord-Troms Regionråd.».

Eierandeler og fordelingsnøkkel 

Nord-Troms Regionråd er et eget seIskap, som eies av 6 kommuner med like stor
eierandel. Hver kommune eier 1/6 del hver, og har skutt inn kr 12.500,- hver i
eierkapital, til sammen kr 75.000,-.

I tillegg til eierkapitalen har man gjennom år bygd opp en fri egenkapital gjennom
prosjektinntekter. Denne eierkapitalen har i hovedsak vært benyttet til å dekke
egenandeler i prosjekter og for enkelte år dekt underskudd (prosjektrelaterte).

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på kommunene
etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene).
Representantskapet i regionrådet fastsatte en fordeling av driftstilskuddet ved
etablering av selskapet i 1997, hvor 50 % av tilskuddsbeløpet ble fordelt «flatt»,
og 50 % etter folketall. Denne kostnadsfordelingsnøkkelen ble endret på
representantskapsmøte i 1999, hvor 40 % av tilskuddsbeløpet skulle fordeles
«flatt», og 60 % etter folketall. Denne ordningen ble gjeldende fra og med år
2000, og har ikke vært endret siden.

Dersom det er ønskelig med endringer i dagens ordning bør fastsetting av
fordelingsnøkkel for driftstilskuddet gjøres av representantskapet i regionrådet.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post regionrad@halti.no
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Nord-TromsRegionrådDA
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Budsjettoppbygging
Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

Drift av sekretariatet i regionrådet
Drift av ungdomssatsingen RUST
Drift av Nord-Troms Studiesenter

1. Drift av sekretariatet i regionrådet
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med statlige myndigheter eller
i utvalg/styrer hvor regionrådet oppnevner.

På budsjettet for 2013 ble det opprettet følgende «nye» poster;
innkjøp av digitale verktøy (regionrådet har ikke egen mobiltelefon, og
mangler moderne utstyr for å være fleksibel og mobil i arbeid)
opprettelse av hjemmeside/arkivsystem (sakspapirer/protokoller og
informasjon om regionrådets virksomhet er pr i dag ikke tilgjengelig på
nett)
mastergradsstipender (retningslinjer vedtatt i 2013)

2. Drift av ungdomssatsingen RUST
Ungdomssatsingen i Nord-Troms startet i 1998 som et prosjekt (UNIT).
Ordningen var prosjektfinansiert til 2007, med prosjektfinansiering fra ulike
parter. Det var ikke midler til videreføring i 2007, og satsingen stoppet opp. Dette
skapte reaksjoner i kommunene, og ordningen ble gjeninnført i 2009, etter vedtak
om at ungdomssatsingen skulle inngå som en fast ordning tilknyttet regionrådets
sekretariat.

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling, med kontorsted
Kåfjord. Budsjettet dekker personalkostnader (Kåfjord kommune dekker husleie
og deler av kontorholdet). I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000
til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd
og evt andre regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksrnidler fra andre
(for eksempel Troms fylkeskommune).

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedvelen 2, 9151 Storstett
Ttf. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post: regionrad@haiti.no
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3. Drift av Nord-Troms Studiesenter
Studiesenteret ble etablert som et prosjekt i 2006, med prosjektfinansiering fra
Troms fylkeskommune. I tillegg har studiesenteret hatt inntekter fra studieavgift
og prosjektadministrasjon. Kommunene (Nord-Troms 6) har bidratt med å ruste
opp folkebibliotekene til studiebibliotek, og lagt til rette for studenter i egen
kommune. I prosjektperioden har bemanningen vært på 2,5 stillinger i
studiesenteret.

Det har vært arbeidet med å få til statlig medfinansiering siden 2007, uten at dette
har kommet på plass.

Fra 2012 ble prosjektmidlene fra Troms fylkeskommune kraftig redusert, og deler
av tilskuddet ble gitt som driftstilskudd (kr 500.000 arlig). Det medførte at
eierkommunene bidrog med tilsammen kr 200.000 i driftstilskudd til
studiesenteret for 2012. Bemanningen i studiesenteret har de siste årene vært 2
stillinger.

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- i driftstilskudd fra Troms
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

I 2014 er studiesenteret blitt prioritert (av ordførere og fylkesråd) som det
viktigste felles satsingsområde for regionrådet. Det ser ut til å medføre en 5-årig
utviklingspreget satsing fra fylkeskommunen, med årlig bevilgning på ca 1 mill. I
tillegg vil studiesenteret fortsette å motta driftstilskudd fra fylkeskommunen på kr
500.000,- under forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

Det er utarbeidet egen strategisk plan for utviklingssatsingen i studiesenteret.

Vurdering
Saksbehandler velger å peke på noen aktuelle poster hvor det er mulig å redusere
kostnadsnivå.

1. Sekretariatet
Alle postene som var merket «NY» på budsjettet for 2014 kan reduseres. Det er
mulig for styret å gjøre vedtak om ikke å innføre/fortsette ordningen med
mastergradsstipend. Datakostnader kan reduseres, og det samme kan kjøp av
mindre utstyr (datautstyr). Det bør være noen midler til kjøp av mindre utstyr i
2015 da det er behov for fornying av kontormøbler.

Møtekostnader har økt de siste årene grunnet flere møter med overnatting som
dekkes over regionrådets budsjett. I tillegg har rådmannsutvalget større aktivitet
enn tidligere, også med overnattingsmøter i tilknytning til ordinære
regionrådsmøter. Hvorvidt denne type kostnader skal betales av den enkelte

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post: regionrad@halti.no
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kommune eller over fellesbudsjett bør styret ta stilling til. Dersom man beholder
disse kostnadene som en del av regionrådets budsjett, blir kostnaden fordelt etter
gjeldende fordelingsnøkkel.

En annen post som er mulig å redusere noe er reisekostnader. Sekretariatsleders
reiser begrenser seg i stor grad til Nord-Troms, og noen turer til Tromsø i løpet av
ett år. For å redusere denne posten må ordningen med at reisekostnader for
representasjon utenfor Nord-Troms dekkes, enten reduseres eller tas bort.

Kontorhold ser også ut til å ha vært noe høyt budsjettert i forhold til hva som
framgår av regnskapstallene.

Ett siste alternativ som vil utgjøre den største kostnadsreduksjonen er å redusere
stillingsprosent for sekretariatsleder.

UngdomssatsingenRUST
I ungdomssatsingen er det lite rom for å redusere dagens kostnadsposter. Det er
små marginer å gå på, slik at valget står mellom å ha en ungdomssatsing eller
avslutte denne. Når det gjelder tiltakspotten på til sammen kr 50.000,- pr år
oppfattes denne som avgjørende for å opprettholde et minimum på aktivitetsnivået
i denne satsingen.

Nord-TromsStudiesenter
Studiesenteret er som tidligere nevnt prioritert som viktig for utviklingen av
regionen, og det er lagt opp til et løp som forutsetter at kommunene må bidra med
til sammen kr 500.000 årlig for å utløse driftsmidler på samme beløp fra
fylkeskommunen, og ikke minst at fylkeskommunen i tillegg bidrar med
utviklingsmidler på ca 1. mill årlig i et 5-årsperspektiv.

Det vedlagte forslaget til budsjett for 2015 er redusert med kr 100.000,- i forhold
til 2014-budsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2015 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 etter folketall).

Forslag fra Inger Heiskel fremmet i møte:

Med hensyn til kommunenes økonomiske situasjon, samlet sett, er det vesentlig at
dette hensynstas ved at driften i Nord-Troms Regionråd reduseres. For
budsjettforslaget 2015 reduseres tjenestenivået i Nord-Troms Regionråd med
kr 145.000,- til sammen for Nord-Troms kommunene. Denne reduksjonen
koramer til fordeling i kommunene i henhold til eksisterende fordelingsnøkkel.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf, 77 77 05 86 org 979470452

E-post: regionrad@halti.no
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Forslag fra Jan Helge Jensen fremmet i møte: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA viderefører budsjett for 2014 også som
budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av
kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel, 40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Avstemming:
Med 3 forslag til vedtak ble følgende avstemming foretatt:
Forslag fra Inger Heiskel falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av Jan Helge
Jensen.

Forslag fra administrasjonen falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av
Jan Helge Jensen.

Vedtak: følgende vedtak ble gjort mot 1 stemme:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA viderefører budsjett for 2014 også som
budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av
kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel, 40 %"flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Vedlegg:

• Budsjett 2015

Rett protokollutskrift bevitnes
å orslett 0 19.2014

t 4i;;:.
nt jell
Referent

REGIONR-1") 'DA
kly,1,10[tti,~, k1,,,Lonung..fm

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
TIt. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-TromsRegionrådDA
Gdivmati../

Smrtiord Klficrd 942n. Nordnisa itcamagen

BUDSJETT 2015 —driftstilskuddfra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:
Drift sekretariatet
Ungdomssatsingen RUST
Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
rnøtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme for de faste kostnadene som 2014 justert med 3%
økning. Budsjett for 2015 videreføres på samme nivå som 2014, jfr vedtak i
regionrådet 02.09.14.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post
avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som foregående år, justert med 3 %
økning.
Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2015 foreslås på
samme nivå som foregående år (2013-2014). For å matche driftstilskuddet fra
fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt
inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr 500.000,-.

'ktwre41 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad halti. no
Org.nr. 979 470 452
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Nord-TromsRegionråd DA
Gatmtual

samikni K å u d




Regnskap pr
31.12.2013

Budsjett 2014 Budsjett 2015

Driftsinntekter - tilskudd fra
kommunene
Prosjektadministrasjon -
omdømmeprosjektet
Andre inntekter

2.000.000

58.800
2.925

2.145.000 2.145.000

Sum inntekter 2.061.725 2.145.000 2.145.000




Lønn 818.716 905.000 933.000
Andre personalkostnader 140.977 150.000 150.000
Reiseutgifter 94.163 75.000 75.000
Kontorhold 72.807 150.000 115.000
Regnskaps- og revisjonshonorar 58.700 60.000 62.000
Møtekostnader 134.121 120.000 125.000
Data/hjemmeside - arkivsystem




50.000 50.000
Annonser/informasjon 10.362 35.000 35.000
Kjøp av utstyr




10.000 10.000
Avsetning av midler til
Mastergradsstipender




40.000 40.000

Tiltak ungdom/prosjekter 95.805 50.000 50.000
Tilskudd til studiesenteret 500.000 500.000 500.000
Sum kostnader 1.925.651 2.145.000 2.145.000
RESULTAT 136.074




.

Vedtatt i møte 02.09.14
Berit Fjellberg

1 t-I6t 4er- NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/644-16

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 22.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/14 Nordreisa formannskap 02.10.2014

Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig 
drikk - På Taket kafe AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Kristian Strøm, 9152 Sørkjosen godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen ved På 
Taket Kafe AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Saksopplysninger

På Taket Kafe AS ved daglig leder/styrer Stine Iversen søker om godkjenning av stedfortreder 
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.
Som stedfortreder søkes godkjent Kristian Strøm.  Stedfortreder har avlagt og bestått 
kunnskapsprøven for alkoholloven.

Vurdering

På Taket Kafe AS har i kommunestyre sak 14/14 fått skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3.  
Denne søknad gjelder godkjenning av stedfortreder.
Politiet er bedt om å gi uttalelse.

Uttalelse fra politiet:
Viser til deres brev av 25.08.14.  Kristian Strøm godkjennes som stedfortreder for
skjenking av alkoholholdig drikk ved På Taket Kafe AS.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1723-7

Arkiv:                256

Saksbehandler:  Ragnhild Hammari

Dato:                 22.09.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/14 Nordreisa formannskap 02.10.2014

Kommunal garanti Den Norske kirke - Nordreisa menighetsråd

Henvisning til lovverk:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), §13 og §51
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001 (garantiforskriften)
Lov om Den norske kirke (kirkeloven), §16

Vedlegg
1 Søknad om kommunal garanti for låneopptak

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune endrer garantistillelsen gitt i kommunestyresak 32/14  fra simpel til
selvskyldnergaranti for lån inntil kr 500 000 som Nordreisa menighetsråd tar opp til 
nødvendig reparasjon av yttertak på dåpssakristi, sakristitrapper, sakristidører, samt 
klargjøring av nye gravfelt på Storslett kirkegård.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 500 000 kroner med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 550 000.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

4. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av endret garantiforpliktelse.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.

Saksopplysninger

Nordreisa menighetsråd søkte 16.05.14 om kommunal garanti på kr. 300 000.  Garantiens 
størrelse ble den 04.06.14 søkt endret til kr. 500 000.

Nordreisa kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 32/14:
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1. Nordreisa kommune stiller kommunal garanti på inntil kr. 500 000 for låneopptak til 
Nordreisa menighetsråd.

2. Garantien gis som simpel garanti.
3. Garantien gis til låneopptak knyttet til nødvendig reparasjon av yttertak på dåpssakristi, 

sakristitrapper, sakristidører, samt klargjøring av nye gravfelt på Storslett kirkegård.
4. Garantien har en varighet på 10 år fra låneopptak.
5. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av lånegarantien.

I forbindelse Nordreisa menighetsråds søknad om låneopptak, har Kommunalbanken informert 
søker om at de krever selvskyldnergaranti før lån kan innvilges. 
Kommunalbanken legger også til grunn at garantivedtaket er formulert på en måte som dekker 
alle forhold i lover og forskrifter.

Nordreisa menighetsråd ber derfor i brev av 22.09.14 om ny behandling av garantisaken.

Forskjellen mellom en simpel og selvskyldnergaranti er følgende:
Simpel garanti innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos 
lånetaker, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn hos lånetaker. 
Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten.

Vurdering

De fleste kommunale garantier blir gitt til selskaper hvor kommunen står som eier. Det er derfor 
av interesse for kommunen å oppnå lave rentekostnader. 
Dette kan oppnås gjennom lån med selvskyldnergaranti, fordi selvskyldnergarantien vil gi 
samme gunstige rentebetingelser som en kommunen har på sine lån.
Dette i seg selv taler for at garantien må gis som en selvskyldnergaranti.  Det andre forholdet er 
at Kommunalbanken krever selvskyldnergaranti, for i det hele tatt å gi lån.

Skal Nordreisa menighetsråd får gjort de tiltak som lå til grunn for søknad om lånegaranti, så må 
garantien endres fra simpel til selvskyldnergaranti.
Det anbefales derfor at det innvilges selvskyldnergaranti til Nordreisa menighetsråd.

Da det haster med igangsetting av reparasjonene, foreslås det at formannskapet behandler saken 
etter kommunelovens §13. Saken refereres i kommunestyret 23.10.14.
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DENNORSKEKERKE
Nordreisamenighetsråd

Nordreisakommune
v/RådmannAnneMarieGaino,
Postboks 174

9151 Storslett 22. september2014

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANT FOR LÅNEOPPTAK

Jfr. Deresbrev av 23.06.2014

Nordreisakommunehar gitt stilt kommunalgarantipå inntilkr 500 000 for låneopptaktil
Nordreisamenighetsråd.Garantienble gitt som simpelgaranti.

Kommunalbankenkrevesfor tidenen ren selvskyldnergaranti.Ved selvskyldnergarantivil
menighetsrådetoppnåsammebetingelsersomkommunene,dvs en p.t. rentepå 2,25%.

Nordreisamenighetsrådber om ny behandlingav garantisaken.

Med hilsen

SisselSkogvold
1Qc11:_cr.dek./

Kirkeverge

Vedlegg:Søknadom låneopptaki forbindelsemedreparasjonav Nordreisakirke. Sak 22/14

Kopi
• MenighetsrådetslederOlafHunsdal,Høgegga65, 9151 Storslett

Adr.: Telefon Telefaks Bankgiro E- post
Postboks193 9156Storslett 77 7708 75 7777 07 01 474007 20858 kirken@nordreisa.kommune.no
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3182-1

Arkiv:                002

Saksbehandler:  Ragnhild Hammari

Dato:                 23.09.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/14 Nordreisa formannskap 02.10.2014

Nordreisa kommunestyre

Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Henvisning til:
 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) – kommunereform
 Ekspertutvalgets rapport «Kriterier for god kommunestruktur»
 KS rapport: Framtidens kommunestruktur i Troms (Asplan Viak AS/Barlindhaug 

Norfico AS, Februar 2005) 

Vedlegg
1 Framtidens kommunestruktur i Troms
2 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereformen

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-

Troms-kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.
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Saksopplysninger

Den nye regjeringa uttrykte allerede i tiltredelseserklæringa vilje til å endre kommunestruktur og 
oppgavefordeling på de ulike forvaltningsnivå: 
«Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir 
fattet i perioden…» Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, 
fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.»

18. juni 2014 ga Stortinget sin tilslutning til Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 
95 S) - kommunereform. 

Med Stortingets tilslutning til hovedelementene i reformen gikk startskuddet for 
kommunereformarbeidet. Fylkesmenn og KS skal bistå kommunene i forhold til 
utredningsplikten kommunene er pålagt. 

I det følgende vil det først bli gjort rede for tidligere arbeid med kommunestruktur. Deretter 
presenteres den pågående prosessen, sett ut i fra et nasjonalt plan. Til slutt vil den 
lokale/regionale utredninga drøftes, og det er den lokale kommunereformprosessen det nå skal 
tas stilling til.

Bakgrunn:
Dagens Solberg-regjering har gjenopptatt arbeidet med ny kommunestruktur fra 2005. Den gang 
ble det foretatt mange utredninger, og mye av argumentasjonen og motivasjonen bak er den 
samme. Begrepet «robuste kommuner» ble brukt også da, og planer om endring i 
forvaltningsnivå og oppgavefordeling på de ulike nivåa ble lansert. 

Hovedmomenter i utredninga fra dagens ekspertutvalg: tjenestekvalitet, samfunnsutvikling, 
lokaldemokrati og forvaltning – var også utgangspunktet for blant annet
«Kommunestrukturprosjektet Troms». 
Asplan Viak AS og Barlindhaug Norfico AS, på oppdrag fra KS Troms, la i februar 2005 fram 
sin rapport «Framtidens kommunestruktur i Troms».

Rapporten oppsummerer bla på side 81:
«Lenvik vil gjerne være som de er, men hvis noen av naboene tar initiativet til
en sammenslutning vil nok Lenvik stille seg positiv til dette. Men de fleste
naboene sier nei. Tilsvarende problemstilling finner vi i Nordreisa og Nord-
Troms. De store kommunene vil ikke ta stilling til sammenslutning, men har
åpne armer i forhold til samarbeid. Redselen for å bli oppfattet som for dominerende
ovenfor nabokommuner er svært framtredende. Dette er den uttrykte
holdningen til Nordreisa, Tromsø, Finnsnes og Harstad.»

Siden 2005/06 har kommunestrukturdebatten ligget «i dvale». Samtidig har det interkommunale 
samarbeidet økt. 
Rapporten «Interkommunalt samarbeid 2012» for Nord-Troms-regionen beskriver 
samarbeidsområdene og gir råd til videre utvikling. I følge rapporten har de 6 Nord-Troms 
kommunene et samarbeid på i alt 44 områder, inkludert den politiske og administrative 
overbygninga. I tillegg kommer 16 områder med 2-5 samarbeidskommuner. Rapporten viser at 
det er et utstrakt samarbeid i regionen. I 2013 ble rapporten behandla politisk i de 6 
kommunene. 

Nord-Troms Regionråd sammenfattet høringssvarene i sak 19/13. Debatten rundt 
interkommunalt samarbeid dreide seg først og fremst om økonomi og lokalisering, og følgende 
ble vedtatt: 
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Rådmannsutvalget følger opp saken med en utredning som beskriver de økonomiske 
konsekvensene av å samlokalisere tjenester/oppgaver.
Vedtaket viser at kommuneøkonomi også influerer det interkommunale samarbeidet. Når 
kommunene må skjære ned på budsjettene, vil også kostnadene på de interkommunale 
samarbeidene komme i søkelyset.

På nasjonalt nivå har interkommunalt samarbeid blitt kritisert på grunn av manglende politisk 
styring. Økonomisk har dette blant anna ført til at samarbeidsprosjekt har blitt skjermet for kutt, 
mens kommunene har måttet kutte i de tjenestene en ikke samarbeidet om.  
I kommunereformdebatten har en også argumentert med at et omfattende interkommunalt 
samarbeid viser behov for å slå sammen kommuner. 

I kommuneproposisjonen påpekes det at det ikke vil legges begrensinger på bruken av 
interkommunalt samarbeid, når det gir god økonomi og gode tjenester, og styringa er ivaretatt, 
men: «Regjeringen er opptatt av at kommunereformen legger til rette for en kommunestruktur 
som ikke gjør det absolutt nødvendig for kommunene å inngå interkommunalt samarbeid for å 
kunne løse sine lovpålagte oppgaver.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015, s.43)

Omdømmeprosjektet (interkommunalt prosjekt igangsatt i 2011) har arbeidet for å fremme 
Nord-Troms-identiteten. Prosjektet har frontet felles utfordringer og felles kvaliteter for 
kommunene i regionen. 

Framtidig kommunestruktur – nasjonale føringer:
Følgende ligger til grunn for arbeidet med ny kommunereform:

 Utredning om prinsipp og kriterier for ny kommuneinndeling fra «Ekspertutvalget»

 Stortingsvedtak 18. juni 2014 basert på kommuneproposisjonen 2015

 Oppdragsbrev til Fylkesmannen om å veilede kommuner i utredningsarbeidet

 Invitasjon til KS om samarbeid om kommunereformen og deltakelse i regionale 

prosesser

Det regjeringsutnevnte Ekspertutvalget la 13. mars 2014 fram sin første delrapport. Den 
skisserte forslag til kriterier for kommuneinndeling med utgangspunkt i dagens oppgaver i 
kommunene. Utvalget har også fått i oppdrag å utrede kriterier kommunene bør oppfylle for å 
ivareta mulige nye oppgaver til kommunen. Det er forventa at Ekspertutvalget legger fram en 
sluttrapport i desember. Hvilke nye oppgaver kommunene eventuelt skal overta, vil ikke bli 
behandla politisk før våren 2015. 

Ekspertutvalget kom i sin første delrapport med tre konkrete anbefalinger: 
1. Kommunene bør ha minst 15 000-20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning
2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
3. Staten bør redusere detaljstyringen, og ordninger for politisk deltagelse bør videreutvikles for 
å sikre gode og langsiktige demokratiske arenaer. 
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Regjeringa har i sin kommuneproposisjon tatt stilling til de faglige anbefalingene fra 
ekspertutvalget. Kommuneproposisjonen innlemmer mange av forslagene fra utvalget, men den 
ønsker ikke å fokusere på antall innbyggere. Det er likevel sterke politiske signaler om at 
storkommunen er regelen, småkommunen unntaket. Innbyggertall er altså ikke et kriterium i 
strukturering av kommune-Norge, men summen av de andre kriteriene vil nok tilsi at det er 
storkommunen som innfrir. 

KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) legger til grunn av det for noen 
kommuner, særlig i Finnmark, er avstandsulemper som vanskeliggjør kommunesammenslåing.1

Departementet vil derfor «utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å 
pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av 
avstander vurderer at de ikke kan slå seg sammen…» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 
2015. s 44).

De to andre anbefalingene fra Ekspertutvalget er ikke så konkrete, og de blir i 
kommuneproposisjonen utdypet og forsterket. 

Anbefalinga nr 2 uttrykker et mål om at det bør være samsvar mellom kommunegrense og 
funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Her vises det til at små kommuner ofte er 
bremseklosser når det skal planlegges løsninger for transport, arealbruk og næring. Små 
kommuner anses også å være for små i forhold til å ivareta områder som samfunnssikkerhet, 
beredskap, miljø og klima. Det vises også til at daglig virke i form av arbeid og pendling ikke 
følger kommunegrensene. Det betyr at en ønsker større samsvar mellom kommuneinndeling og 
bo- og arbeidsområder.

Siste anbefaling omhandler lokaldemokratiet. Dette er et punkt som har fått særlig fokus etter 
erfaringer fra kommunesammenslåingsprosessen i Danmark. Undersøkelser derfra viser en noe 
lavere oppslutning rundt lokalvalg, og færre ønskede politiske verv etter sammenslåing. For å 
demme opp for en tilsvarende utvikling i Norge, foreslås det flere tiltak: mer rammestyring og 
større lokal handlefrihet skal vitalisere lokaldemokratiet. 
Konkret foreslås to tiltak: 
a) folkevalgtopplæringa må ta høyde for at den nye politikerrollen er i tråd med nytt politisk 
handlingsrom og 
b) det bør vurderes om det skal opprettes lokalutvalg/bydelsutvalg for å få ei bredere og mer 
lokal politisk involvering (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015. s. 45). 

Departementet (KMD) oppsummerer kriterier og mål slik: «Det er et mål for kommunereformen 
at færre og større kommuner, med gjennomgående god kapasitet og kompetanse, vil kunne 
gjennomføre en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål og slik kunne redusere behovet for 
statlig detaljstyring.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s. 45).

                                                

1
Hva er store avstander? I komm.prop. vises det til ei utredning fra Christiansensutvalget (1992). Utvalget kom 

fram til at en akseptabel avstand til kommunesenter og de viktigste offentlige tjenestetilbudene var max 60 min 
(Komm.prop s. 37). Departementet mener «det kan være utfordrende å sette landsdekkende standard for akseptabel 
reiseavstand,..»»…spørsmålet om avstand må vurderes i hvert enkelt tilfelle.» (Komm.prop.s.47-48)
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Med grunnlag i Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 18. juni settes 
reformprosessen i gang. Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet i kommunene. 
Det skal tilsettes en prosessveileder hos Fylkesmannen (fra høst 2014 t.o.m. 2016) som skal 
veilede kommunene i utredningsarbeidet.2 Regjeringa ønsker også at KS bidrar i de regionale 
prosessene.3 Hvordan de lokale prosessene skal foregå, hvilken rolle KS skal ha og hvordan 
samarbeidet mellom den enkelte kommunen og Fylkesmannen skal være, vil avklares utover 
høsten. 

Nord-Troms Regionråd har ikke gjort noen formelle vedtak om prosessen, men både politikere 
og administrasjon i Nord-Troms-kommunene har foreslått en felles tidsplan for 
kommunereformprosessen.

Utredning – av hva og av hvem?
I Stortingsvedtak av 18. juni følger et utredningsansvar for kommunene. Det betyr at alle 
kommuner skal utrede ulike alternativ for kommunesammenslåinger. Det legges ikke opp til 
store og tidkrevende utredninger. 
«Departementet ønsker å legge til rette for en mer standardisert organisering av arbeidet ved å 
etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner, og et opplegg for å innhente synspunkter fra 
innbyggerne.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s.47).

Det skal altså utarbeides standardiserte faktaoppsett med utgangspunkt i kriteriene fra 
Ekspertutvalgets rapport. De ti kriteriene er:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

Ekspertutvalgets ti kriterier for kommunestruktur vil være utgangspunkt for utredningene. I 
tillegg vil det for Nord-Troms være behov for utredning av forvaltningsområde for samisk. Hva 
vil skje om en kommune som er en del av forvaltningsområde for samisk slår seg sammen med 
én eller flere kommuner utenfor forvaltningsområdet? Her må både departement, Fylkesmann 
og Sametinget involveres for å finne løsninger. 

                                                

2
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Kommunereform---Oppdragsbrev-til-

Fylkesmannen.html?id=764999
3 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Invitasjon-til-a-delta-i-
reformprosessen.html?id=764998
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I tillegg til standardiserte faktaoppsett vises det til allerede eksisterende utredninger4, 
tilgjengelig data fra nasjonale registre og informasjon fra planavdelingene i fylkeskommunen. 
Prosessveileder hos Fylkesmannen skal veilede i forhold til datainnhenting. Det forventes at 
utredningsperioden for en kommune er ca ett år.

Det er Inndelingsloven som hjemler endring i kommunegrenser.5 Inndelingslovens §10 sier at 
innbyggerne skal høres før kommunestyret kan gjøre vedtak om en eventuell sammenslåing. 
Tradisjonelt har det i slike sammenhenger vært gjennomført folkeavstemming. Departementet 
vil utarbeide et opplegg for spørreundersøkelse som kan være et alternativ til folkeavstemming, 
men det vil være kommunene selv som skal avgjøre hvilken måte innbyggerne skal høres på.6

Tidsplan:
Kommunereformen er en stor prosess med mange involverte parter og komplekst saksområde. 
Landets kommuner er heller ikke samkjørte i denne prosessen. Noen er i ferd med å utrede ulike 
alternativ, mens andre er i planleggingsfasen. For å nå en felles målstrek, er det lagt fram en 
tidsplan med ulike milepæler:

Tabell 1: Nasjonal milepælsplan for kommunereformen

Løp 1: Rask utredning Løp 2: Lengre utredning

Vår -14 Stortingsbehandling av Kommuneproposisjon 2015 – mål, oppstart prosess

Høst-14 Regionale og kommunale prosesser m/ prosessveileder og KS

Årsskifte Ekspertutvalget legger fram siste rapport ang overføring av nye oppgaver til 
kommunene og eventuelt nye eller justerte kriterier

Vår -15 Stortingsbehandling av regjeringas forslag til nye oppgaver for kommunene7

Høst -15 Slutt utredning for kommuner. 
Likelydende kommunestyrevedtak om 
sammenslåing i gjeldende kommuner. 
Vedtak vurderes av departement ift 
reformens mål.

Vår -16 Endelig vedtak om 
kommunesammenslåing ved kongelig 
resolusjon

Slutt utredning for kommuner. 
Likelydende kommunestyrevedtak om 
sammenslåing i gjeldende kommuner.

Vår -17 Forslag om ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene legges fram i 

                                                

4
For Troms fylke vil utredninga fra Asplan Viak AS/Barlindhaug Norfico AS «Framtidens kommunestruktur i 

Troms» (feb. 2005) være aktuell. Rapporten «Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåinger» fra Proba 
samfunnsanalyse, 2013, kan også være nyttig lesing.
5 Det åpnes for at endring av kommunegrenser i noen tilfeller også betyr endring av fylkesgrense. 
6 Det øremerkes inntil kr 100 000 kr til hver kommune for å gjennomføre høring av og informasjon til innbyggerne.
7 Jfr regjeringserklæringa: «Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, 
fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.»
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en samla proposisjon8. Forslag til nytt inntektssystem legges også fram.9

Jan -18 Ikrafttredelse nye kommuner

Jan -20 Ikrafttredelse nye kommuner10

Tidsplanen viser prosessen i kommunereformarbeidet. Som det framgår av tabellen er det ikke 
utredninga som skal ta lengst tid. Prosessen fra det er vedtatt hvilke kommuner som skal gå 
sammen og til sammenslåing, er den mest krevende. Det er derfor satt av ca 1,5 år til dette. 

Det har fra flere hold vært rettet kritikk i forhold til at strukturering av forvaltningsnivået i 
midten (fylkeskommune/region) ikke avklares. Dette henger sammen med justering av 
oppgavefordeling. Først når kommunene er i sluttfasen av sine utredninger (høst 2015) vil det 
være gjort politiske vedtak om hvilke nye oppgaver kommunene skal overta.

Slik oversikten viser, legges det altså opp til to løp, men det er noe uklart hvilke kommuner løp 
2 gjelder for. Strategien er muligens å åpne for et oppsamlingsheat for kommuner som av ulike 
grunner trenger mer tid og/eller kommuner som ikke ønsker sammenslåing. Det som står fast er 
at 1. januar 2020 skal det nye kommunekartet være på plass, og de nye kommunene skal være 
trådt i kraft.

Økonomiske virkemidler:
Inndelingslovens § 15 hjemler økonomisk kompensasjon ved kommunesammenslåing: 
«Ved samanslåing av kommunar eller fylke gir staten delvis kompensasjon for 
eingongskostnader som er direkte knytte til samanslåingsprosessen.». 

Tidligere praksis har vært at kommuner har søkt om å få dekt ekstrakostnader. Kommuner som 
slo seg sammen før 2011 fikk dekt 40-60% av kostnadene, mens kommunesammenslåinger etter 
2011 er kompensert fullt ut. 

For å forvalte de økonomiske virkemidlene uten for mye byråkrati og for å gi økonomisk 
forutsigbarhet, har departementet laga en standardisert modell (tabell 2) for engangskostnader. I 
tillegg vil det bli gitt reformstøtte etter antall innbyggere i den nye kommunen (tabell 3). Til 
slutt er det vedtatt at inndelingstilskudd11 til den sammenslåtte kommunen vil bli beholdt ift 
antall kommuner før sammenslåing. Etter 15 år vil dette tilskuddet trappes ned over 5 år.

                                                

8 Kommunale vedtak om sammenslåing som ikke er vedtatt ved kgl resolusjon våren 2016 kan innlemmes i denne 
proposisjonen. Det kan også bli foreslått sammenslåing av enkeltkommuner som har motsatt seg dette viss 
regionale eller nasjonale hensyn tilsier dette (Komm.prop. s. 51).
9 Momenter i inntektssystemet som vil bli vurdert: smådriftsulemper, utforming og omfang av regionalpolitiske 
tilskudd, skatteelementa i inntektssystemet m.fl. (Komm.prop.s.54)
10 Om det er ønsker om det lokalt, kan ikrafttredelse skje 1.1.2019.
11 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. Kommuner som 
slår seg sammen vil kompenseres for netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Det vil si at dersom den 
nye sammenslåtte kommunen mottar regionalpolitiske tilskudd, skal kommunen kompenseres for differansen 
mellom tidligere og nye regionalpolitiske tilskudd.
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Tabell 2: Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden12

Ant.kommuner/ant. 
innbyggere

0-19 999 innb 20-49 999 innb. 50- 99 999 innb. Over 100 000 
innb.

2 kommuner 20 mill 25 mill 30 mill 35 mill

3 kommuner 30 mill 35 mill 40 mill 45 mill

4 kommuner 40 mill 45 mill 50 mill 55 mill

5+ kommuner 50 mill 55 mill 60 mill 65 mill

Tabell 3: Modell for reformstøtte i reformperioden

Ant. innbyggere 
etter 
sammenslåing

Reformstøtte

Under 10 00013 0

10-14 999 5 mill

15-29 999 20 mill

30-49 999 25 mill

Over 50 000 30 mill

I tillegg til de økonomiske virkemidlene har departementet hatt et lovforslag på høring 
(høringsfrist var 25.6.14) som vil innebære at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler 
i perioden 2015-2017 må godkjennes av Fylkesmannen for å være gyldige. Formålet er å unngå 
at kommuner tar opp «strategiske lån» - enten for å fordele lånekostnadene på sine «nye 
partnere» eller for å gjøre seg mindre attraktive.

Hva skal de økonomiske virkemidlene brukes til? Engangskostnader er kostnader direkte 
forbundet med sammenslåingsprosessen. Det kan være lønnsmidler f.eks til prosjektledelse og  
merarbeid fra egne ansatte, involvering av innbyggere, harmonisering av IKT- og annet utstyr, 
informasjonsarbeid, strukturelle harmoniseringer m.fl. Når det gjelder reformstøtte, advares det
mot å knytte disse mot samferdselstiltak (jfr Harstad-Bjarkøy), men det sies også at 
«I forbindelse med arbeidet med neste Nasjonale transportplan er det naturlig at nye 
kommunegrenser vil være et element som må vurderes.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 
2015 s 53). 
Hovedhensikten er nok at «den nye kommunen får en reformstøtte som kan benyttes til det 
kommunen selv anser som mest hensiktsmessig.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s. 
53).

                                                                                                                                                           

12 Reformperiode vil si perioden fra det gjøres vedtak om sammenslåing og til sammenslåing
13

Hvorvidt det skal gis reformstøtte til kommunesammenslåinger med under 10 000 innbyggere er drøfta, men det 
foreligger pr nå ingen avklaring. Fra Kontrollkomiteen er følgende anført: «Komiteen ber om at regjeringen innfører 
reformstøtte også til kommuner som etter sammenslåing har under 10 000 innbyggere, slik at ikke 10 000 
innbyggere oppfattes som en minimumsstørrelse for kommunene.»
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Lokale utfordringer:
Det ligger mange utfordringer og venter når Nord-Troms-kommunene nå skal i gang med 
utredning av framtidig kommunestruktur. Hovedutfordringen er motivasjon. 
For svært mange, både politikere og innbyggere generelt, er det ingen stor entusiasme i forhold 
til å slå sammen kommuner. Det kan være mange grunner til det. Små distriktskommuner har 
vært vant til å kjempe for egne kommuner, både når det gjelder opprettholdelse av bosetting og 
arbeidsplasser, etablering av nye bedrifter og rekruttering av kompetanse m. fl – og i bunnen 
ligger den økonomiske kampen. 

Selv om det i den seinere tid har vært tendens til å fokusere på regionen som en helhet, vil det ta 
tid å endre holdningen i befolkningen. Hvorvidt en utredning om kommunestruktur i Nord-
Troms vil virke samlende eller polariserende, er høyst usikkert. Det ligger en utfordring i å løfte 
debatten fra lokaliseringsspørsmål og navn (hva kommunen skal hete) til de mer grunnleggende 
strukturelle og samfunnsmessige problemstillingene.

En annen utfordring er avstander. De 6 Nord-Troms-kommunene utgjør et betydelig areal. 
Rogaland og Nord-Troms er omtrent like store i areal. I Rogaland er det 26 kommuner! Vestfold 
fylke, Norges nest minste fylke, er delt inn i 14 kommuner. Nordreisa kommune har et areal som 
er 50 % større enn hele Vestfold fylke. Hvilken betydning avstand har for blant annet
muligheten til samordning av tjenestetilbud i en eventuell storkommune, må utredes. 

Både avstand og topografi tilsier at det i et så stort område som Nord-Troms også er kulturelle 
forskjeller. Omdømmeprosjektet har pekt på slike moment. For eksempel er tre stammers møte 
noe Storfjord kommune har profilert som et kommunekjennetegn, mens dette for 
skjervøyværinger ikke er noe man kjenner seg igjen i. Den samiske tilknytninga i Kåfjord er et 
annet eksempel – eller kvensk i Nordreisa. Legger man dette i hop, kan selvsagt det kulturelle 
mangfoldet være en fellesnevner. Kulturelle ulikheter vil ikke være tema for utredning, men det 
utfordrer helhetstenkinga. 
Derimot er det ett viktig utredningstema innen området kultur: hvordan videreføre et samisk 
forvaltningsområde om Kåfjord kommune skulle innlemmes i en større kommune? 

Utredningstemaene ovenfor tar utgangspunkt i kommunekonstellasjoner innenfor Nord-Troms-
regionen, men for noen av de seks kommunene vil det også ligge aktuelle 
sammenslåingsalternativ utenfor regionen. Dermed kan endring av fylkesgrense (Kvænangen-
Alta) eller problem rundt tiltakssone (aktuelt om de sørligste Nord-Troms-kommunene utreder 
sammenslåing med kommuner utenfor sonen) også være aktuelle problemstillinger.

Et sentralt spørsmål i ei utredning blir derfor å se på ulike sammenslåingsalternativ. I utredninga 
fra Asplan Viak AS/Barlindhaug Norico AS fra 2005 ble Troms fylke inndelt på to alternative 
måter: en såkalt «mellomløsning» med 9 kommuner og en løsning med «økonomiske regioner», 
der antall kommuner ble redusert til 5. I førstnevnte alternativ ble de 6 Nord-Troms-kommune 
plassert i 3 ulike kommunekonstellasjoner: Lyngen-Tromsø-Karlsøy, Storfjord-Kåfjord og 
Kvænangen-Nordreisa-Skjervøy.14 I det andre alternativet ble alle Nord-Troms-kommunene 

                                                

14 I utredninga fra 2005 skulle man se på mulige inndelinger innad i Troms – altså ikke inndelinger som var 
fylkesoverskridende.
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slått sammen til én enhet. Rapporten slo fast at det var vanskelig å finne mange fellesnevnere for 
kommunekonstellasjonene ihht mellomløsningen, mens løsningen med økonomiske regioner ble 
ansett som mer enhetlig, men svært drastisk og ikke minst utfordrende i forhold til de store 
avstandene.

For Nordreisa kommune vil følgende sammenslåingsmuligheter måtte utredes:
a) Alle 6 Nord-Troms-kommunene 

b) De 4 nordligste kommunene i regionen: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

c) Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

d) Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy 

e) Nordreisa og Skjervøy

f) Nordreisa og Kåfjord

g) Nordreisa og Kvænangen

Alternativ c) kan være aktuelt om Kvænangen vurderer sammenslåing med Alta, og alternativ d) 
kan være aktuelt om Kåfjord trekkes mot sør. Alternativene e), f) og g) blir aktuelle dersom kun 
en av partene ønsker utredning med Nordreisa.
I tillegg kan det selvsagt være mulig at nye kommunegrenser ikke nødvendigvis følger dagens 
grenser.
Alternativet ‘ingen sammenslåing’ er ikke satt opp, da det ikke skal utredes. 

Det knytter seg blant anna stor usikkerhet til hvordan det framtidige inntektssystemet vil bli. I 
følge regjeringens tidsplan skal forslag til nytt inntektssystem legges fram våren 2017. Hvordan 
kommunekartet tegner til å bli, vil også påvirke utforming av nytt inntektssystem.
Hvert av utredningsalternativene overfor må vurderes i forhold til de ti kriteriene 
Ekspertutvalget har foreslått. Til sammen skal disse kriteriene angi hvilke krav som stilles til en 
framtidig kommune: 

 I hvor stor grad vil en ny kommunekonstellasjon kunne tilby kommunale tjenester i tråd 
med behov15? 

 Klarer kommunen å skaffe relevant kompetanse innen alle tjenesteområder?16

 Er det tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og bruker, slik at likebehandling, 
habilitet og rettssikkerhet er ivaretatt? 

 Hvilke effektiviseringsgevinster vil en sammenslått kommune gi? 
 Hvordan ivareta politisk styring og deltakelse? 

Disse og flere spørsmål må grundig utredes før innbyggerne skal si sin mening.

Felles prosess i Nord-Troms:
Siden alle kommunene i Nord-Troms skal gjennom samme prosess, og ulike 
sammenslåingsmodeller er mulige, vil det være naturlig at kommunene følger samme tidsplan. 

                                                

15 Av brukernære tjenester det særlig rettes fokus mot er helse- og omsorgstjenester, spesielt eldreomsorg, fordi små 
distriktskommuner relativt sett vil få svært mange eldre i de kommende ti-åra.
16 Ei forutsetning i kommunereformen er begrepet «generalistkommune». Alle kommuner skal kunne tilby og 
utføre alle kommunale tjenester.
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Dessuten vil en koordinert prosess være viktig i forhold til samarbeid med Fylkesmannen og 
KS. 

Tidspunkt: Aktivitet

Høst-14 Kommunestruktur tas opp som sak i alle 6 kommunestyrer i Nord-Troms. Plan 
for utredning vedtas og arbeidsgrupper nedsettes.

Høst- 14-> Hver kommune må se til at informasjon om saken gis underveis til 
innbyggere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud

Høst-14-> Det opprettes kontakt med den kommunale arbeidsgruppa (formannskapet?) 
og Fylkesmannen/ prosessveileder, som legger plan for arbeidet både i 
forhold til egen kommune og for samarbeid med de andre kommunene

Høst -14-> Det opprettes kontakt med den kommunale arbeidsgruppa (formannskapet?) 
og KS.

Høst-14-
vår 2016

Utredningsfase. 

Vår 2016 Vedtak i kommunestyrene i forhold til kommunestruktur

2016-2019 Forberedelser for å kunne effektuere vedtaket fra våren 2016

1.1.2020 Iverksetting av ny kommunestruktur

Vurdering

Det pålegger kommunene et ansvar for å utrede muligheter for kommunesammenslåing. Saken 
vil bli kompleks og tidkrevende i forhold til saksmengde, antall kommuner som skal «snakke 
sammen», og samarbeidet med Fylkesmannen og KS. 
Det foreslås likevel at Nordreisa kommune utreder sammenslåing med alle kommuner i Nord-
Troms, der 7 ulike alternativer er mulige.

Kommunene ansvar for å ivareta innbyggerne, slik at de er godt informert og til slutt kan ta 
stilling til hvordan egen kommune skal se ut i framtida.  Det vil også være viktig å ivareta de 
kommunalt ansatte, da det i arbeid med omstrukturering og omorganisering kan oppstå 
usikkerhet i forhold til arbeidsplasser. 

Kommunereformen er også krevende fordi en går inn i saken uten å kjenne alle premissene på 
forhånd, det være seg framtidas oppgaveportefølje for kommunene, forvaltningsstruktur eller 
økonomiske forutsetninger. For Nord-Troms-kommunene anses utredningsbehovene å være så 
mange at det vil være nødvendig å bruke den maksimale tidsrammen som er gitt for reformen. 

Med bakgrunn i det nevnte anbefales derfor å følge tidsløp 2 i Nord-Troms, dvs en 
utredningsfase som starter med dette vedtaket og som avsluttes med et kommunestyrevedtak om 
fremtidig kommunestruktur våren 2016.
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Side 2

FORORD

Denne utredningen er gjennomført på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) Troms.
Rapportens hovedmålsetning er å være et grunnlagsdokument som skal behandles politisk av
kommunestyrene i Troms, samt av KS-Troms våren 2005. Utredningen skal belyse fordeler
og ulemper ved ulike alternativer for en framtidig kommunestruktur i Troms og også analy-
sere det interkommunale samarbeidet.

"Kommunestrukturprosjektet Troms" er Troms fylkes del av et landsomfattende prosjekt om
kommunestruktur som gjennomføres i alle landets fylker. KS har tatt initiativet til et samar-
beid med Kommunal- og regionaldeparternentet (KRD) for å vurdere om endringer i kom-
munestruktur kan bidra til et sterkt og reelt selvstyre i kommunene. Saken skal behandles i
Stortinget i 2006.

I utredningen er ulike inndelingsalternativer for fylket analysert. Hensikten har vært å frem-
skaffe et grunnlagsdokurnent til kommunestyrenes behandling av strukturspørsmålet våren
2005.

Utredningen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Norfico AS og Asplan Viak
AS. Hilde Sjurelv og Lise Nyvold hos Barlindhaug Norfico og Tage Båtsvik og Oddny Grete
Råd (prosjektleder) hos Asplan Viak har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Randi
Harnes, Asplan Viak, har hatt ansvaret for kartproduksjonen.

Fra KS Troms har arbeidet vært fulgt av prosjektleder for "Kommunestrukturprosjektet
Troms" Øystein Sivertsen, og av en prosjektgruppe bestående av Torbjørn Evanger (leder),
Pia Svensgaard (Tromsø kommune), Bård Pedersen (Fylkesmannen i Troms), Birger Strøm
(Skånland kommune), Terje Olsen (Nordreisa kommune).

Utredningen har vært gjennomført i perioden 5. januar —21. februar 2005.

Vi vil takke for et svært interessant oppdrag og et godt og inspirerende samarbeid underveis i
utredningen.

Sandvika, 20.02.2005

For Asplan Viak AS For Barlindhaug Norfico AS

Oddny Grete Råd Hilde Sjurelv

Prosjektleder

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS
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1 SAMMENDRAG

I denne utredningen har vi sett på kommunestrukturen i Troms med ulike øyne. Vi har rettet
et spesielt fokus på en tettere kobling mellom Lyngen og Tromsø samt de åtte kommunene i
Midt-Troms. Vi har videre analysert to ulike alternativ for hele fylket; et mellomalternativ
med ni kommuner og et med fem kommuner. Vi skal i det følgende oppsummere noen av
konklusjonene:

Sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø

Lyngen kommune synes godt i stand til å ivareta rollen som tjenesteprodusent. Nytt syke-
hjem er bygd. Helsetilbudet er tilfredsstillende og barnehage- og skoletilbudet er godt. De
ivaretar oppgaver som er pålagt kommunen og har en god økonomisk fordeling over de ulike
tjenesteområdene. Kommunen går med et negativt driftsresultat, lånegjelden er som resten av
fylket men avhengigheten av statlige rammeoverføringer er på nær 50 %. Samtidig ser vi
faremomenter ved Lyngens finansielle situasjon. Endringer i inntektssystemet hvor lavt
innbyggertall ikke lenger gis egen vekt, vil ramme Lyngen tungt. Det samme vil en økning i
rentenivået gjøre. Lyngen har heller ikke økonomiske muskler til å påta seg ytterligere opp-
gaver.

Antallet ansatte knyttet til utvikling av næringsliv i Lyngen er gradvis redusert over de siste
ti år. Det samme gjelder for utviklingsorienterte stillinger. Kommunens samfunnsutvikler-
rolle blir stadig marginalisert gjennom en tvunget prioritering av statlige og lovpålagte
oppgaver.

Lyngen kommune vil ved en sammenslutning få et mer stabilt og mindre personavhengig
tilbud til næringslivet. En ulempe er at distanse til beslutninger og støtteapparat vil skape et
problem for næringsutøverne. Det tilbudet som dagens næringsliv i Lyngen får i form av
skreddersøm vil ikke gis av Tromsø kommune. Samtidig vil Tromsø kunne åpne et større
marked og en større grad av regionalisering og internasjonalisering av næringslivet i Lyngen.
For Tromsøs del, vil en innlemming av Lyngen medføre større ansvarsområde for landbruks-
og næringsavdelingen. Tromsø vil ha mye å lære av Lyngen i håndtering og behandling av
lokalt næringsliv.

Med i overkant av 3 100 innbyggere synes det klart at de generelle trekkene fylkesmannen i
Troms identifiserer i de mindre kommunene med en fare for rettssikkerhet, manglende
kompetanse i komplekse plansaker og manglende overordnet planlegging, er et problem for
Lyngen kommune. Konsekvensene er en mangel på overordnet planverktøy, flere klagesaker,
større personavhengighet, mange dispensasjonssaker og enkeltsaksbehandling. Med utsikter
til befolkningsnedgang kan dette bli ytterligere forverret i løpet av noen år. Bruk av Tromsøs
juridiske kompetanse vil styrke rettssikkerheten for innbyggerne i Lyngen. En sammenslut-
ning vil også gjøre det mulig å få lik forvaltning av landskapsverneområdene i Lyngsalpene.

Som en stor kommune i utstrekning har Tromsø vært relativt flinke til å inkludere omlandets
representanter i hvert enkelt parti. Dette har medført at geografiske områder ikke har følt seg
underrepresentert og derved hatt behov for egne bygdelister. Slik sett er det klart at Lyngen
vil være politisk representert i en potensiell storkommune. Dette til tross, avstandene vil bli
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større. Dette vil redusere påvirkningen på det lokale demokratiet slik man er vant til i Lyng-
en. Samtidig er det åpenbart at politikerne fra Lyngen vil ta del i en helt annen form for
politisk styring enn man opplever i dagens Lyngen. Politiske problemstillinger er svært ulike
i Tromsø og i Lyngen, hvor Tromsø er en del av et nasjonalt storbysamarbeid.

Midt - Troms — en, to eller åtte?

I dagens situasjon må alle kommunene bruke budsjettdebatten til å kutte i tjenesteproduk-
sjonen, og de må kutte relativt betydelig. Dette innebærer for flere av kommunene at de må
redusere tilbudet innenfor lovpålagte oppgaver og samarbeide med andre kommuner om
disse tilbudene.

Samtidig ser vi at Sørreisa kommune har prioritert en total renovasjon av sentralskolen, og
planlegger utbygging av nytt alders- og sykehjem. Man påtar seg betydelige kostnader mens
det er stor usikkerhet knyttet til framtidig struktur. Innbyggerne i Sørreisa vil fortsatt ha høy
kvalitet på tjenestene, men det er ikke sikkert at andre kommuner tar eller får denne sjansen
ved en potensiell framtidig kommunesammenslutning i Midt-Troms.

Vi ser i framskrivninger at antall eldre øker i de minste kommunene samtidig som de ar-
beidsføre flytter ut. Ved å opprettholde dagens struktur vil det for noen av kommunene bli
vanskelig å tilfredsstille alle krav til en generalistkommune. Det vil helle ikke være behov
eller grunnlag for hele spekteret av det kommunale tjenestetilbudet. Uten barn, trenger man
verken barnehager eller skoler.

Vi ser spesielt godt i Midt-Troms at størrelse på kommunene har sammenheng med rollen
som samfunnsutvikler. Her har kommunene skåret betydelig ned på fagområder som ikke
er lovpålagte. Dette har gått ut over rollen som samfunnsutvikler, og Lenvik er vel den kom-
munen som fortsatt har mulighet til å spille en mer sentral rolle i et utviklingsperspektiv.
Dyrøy har vært dyktig på dette området, men i stor grad kan det forklares gjennom en meget
aktiv ordfører.

Det er både pro og contra knyttet til større enheter. Det som synes åpenbart er at kommunene
ikke vil rå over mer ressurser i framtiden. Følgelig må kommunene prioritere hvilke roller de
skal ta i årene som kommer. Et ensidig fokus på opprettholdelse av dagens struktur synlig-
gjør ikke samfunnsansvar. Samfunnsutviklerrollen handler om fordomsfritt å vurdere mange
alternativer.

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring på vegne av innbyggerne fordi de mindre
kommunene ikke makter å ta en forvalterrolle. Dette innebærer at fagkompetansen mangler,
at det overordnede planarbeidet mangler og at dette truer rettssikkerheten. Det er vanskelig å
argumentere mot dette. Alt vi har, underbygger dessverre dette bildet. Med mindre kommu-
nene får en betydelig økning i inntektene, så står forvalterrollen ubesatt i mange kommuner i
Troms, så også i Midt-Troms. Lenvik har ikke sett seg råd til å juridisk spisskompetanse.
Sannsynligvis vil vi i årene som kommer se stadig flere tilfeller av tilfeldig kommunal saks-
behandling, spesielt fordi innbyggerne kjenner sine rettigheter bedre.

I et demokratiperspektiv er små enheter å anbefale. Gjennom små enheter i dette området
kan det synes som at befolkningen har tatt sitt demokratiske samfunnsansvar på alvor. I de
minste kommunene er valgdeltakelsen skyhøy sammenlignet med de større kommunene. Det
er vel tvilsomt at politikerne i en storkommune vil klare å engasjere så bredt som man har
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gjort i Senja-kommunene. Geograflsk representasjon i de ulike partiene vil ha stor betydning
i en framtidig storkommune eller to. Klarer man ikke dette, frykter vi for at større enheter vil
medføre et vell av bygdelister, hvis eneste politiske standpunkt er å fremme egen bygd.

"Mellomalternativet" - fra 25 til 10 kommuner i Troms

Mellornalternativet vil gi noe større kommuner sammenlignet med dagens struktur Dette kan
medvirke til å styrke tjenesteproduksjonen. Det gir muligheten for å redusere smådrifts-
ulempen som de minste kommunene har i dag. Det som vanskeliggjør en inndeling etter
Mellomalternativet er at mange av forslagene til inndeling synes ut fra de kriterier vi har sett
på, å være usannsynlige enheter. De har verken et integrert arbeidsrnarked, flere har ingen
eller få interkommunalt samarbeid og de samles ikke rundt en felles lokalavis. Faktisk er det
heller slik at inndelingen i mellomalternativet bryter opp det etablerte samarbeidsmønsteret.
Unntaket her er kommunene rundt Tromsø, Finnsnes og Harstad. Spørsmålet er om flere
burde inngå i disse.

Vider er det betenkelig at åtte av dagens småkommuner inngår i tre nye småkommuner med
under 5000 innbyggere. Med høye eldreandeler i befolkningen vil disse kommunene fortsatt
få problemer med å ivareta alle oppgavene som tilligger en generalistkommune. I dette alter-
nativet vil det oppstå problem med å forene størrelse med avstand. Økonomien antas fortsatt
å være trang i de minste kommunene, og dette vil gå ut over tjenesteproduksjon. Avstand til
tilbud vil øke samtidig som størrelsen i enkelte kommuner er for liten til å opprettholde og
bygge ut et fullt spekter av kommunale tjenester.

Vi tror at de minste kommunene i dette alternativet fortsatt vil slite med økonomien, og
drahjelp fra inntektssysternet er lite trolig. Dette gir lite økonomisk handlefrihet og derved få
ressurser til å ivareta rollen som samfunnsutvikler. Det er åpenbart slik at de minste kom-
munene, er de som har størst behov for å tilby kommunale tjenester og veiledning/hjelp.
Samtidig er dette de kommunene som har minst mulighet til å bistå. Tjenestene og kunnska-
pen blir personavhengig og fagrniljøene blir for små.

Vekstkraften vil ligge i de store kommunene med høye innbyggertall og et oppegående og
sterkt næringsliv. Dette vil gi langsiktig og forutsigbar utvikling og interessante arbeids-
plasser. Vi har de siste årene sett en nedbygging av den lokale flskerinæringen på bekostning
av større enheter. Dette innebærer at arbeidsplassene forsvinner langs kysten. Like store kutt
har vi også sett innenfor landbruket. Vi er i ferd med å miste den fleksible og sesongvarierte
arbeidsressursen på landsbygda som vi tidligere hadde.

Fylkesmannen i Troms har påpekt problemer knyttet til forvalterrollen i de minste kommu-
nene i Troms. Rettssikkerhet, fagkompetanse og habilitet er trukket fram. I mellomalternati-
vet vil vi få større enheter slik at habilitet ikke vil være så stort problem. Samtidig antar vi at
ressursene kommunene under 5000 innbyggere besitter ikke vil endres nevneverdig. Dette vil
fortsatt gi problemer med fagkompetanse i en rekke saker samt en fare for rettssikkerheten.

I et demokratiperspektiv kan ni kommuner i Troms synes besnærende. Det er en betydelig
reduksjon fra det eksisterende med 25 kommuner. Dette til tross, mener vi at flere av kom-
munene fortsatt vil være for små. De vil slite med de samme problemene som dagens kom-
muner på mellom 3000 og 5000 innbyggere gjør. Rammene for politisk deltagelse vil være
for snevre fordi handlingsrommet innenfor økonomien er for liten. Det eneste fokuset mange
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kommuner har i dag er hvor og hvordan de skal kutte i kommunale budsjetter. Politikk blir
derved budsjettsaldering og i stor grad behandling av enkeltsaker. Man har verken ressurser
eller anledning til å løfte politikk opp på et høyere nivå. Derved tror vi at rekrutteringen til
politiske posisjoner på sikt vil svekkes i mellomalternativet, og at dette vil medføre et sva-
kere og mindre legitimt lokaldemokrati. Politikk som utøver av sarnfunnsrollen hvor man har
et overordnet ansvar for utviklingen vil ikke ha gyldighet, fordi de beslutningene flyttes til
andre arenaer med ressurser.

På denne bakgrunnen mener vi at mellomalternativet ikke gir en optimal løsning. Innde-
lingen synliggjør en manglende identitetsfølelse mellom kommunene, kommunene vil fort-
satt være svært små i nasjonal sammenheng og lokaldemokratiet vil ikke bli styrket.

Økonomiske regioner — fem nye storkommuner i fylket

Den geograflsk ujevne befolkningsveksten som prognosene viser for dagens kommuner, blir
godt utjevnet i inndeling etter økonomiske regioner. Selv om andelen eldre øker og andelen
unge går ned, kan dette gi robuste kommuner med hensyn til god kompetanse i tjenestepro-
duksjonen. Førstelinjen vil ha et ledd med fagkompetanse å hvile seg på, eks. pedagogisk
kompetanse for barnehagene, utviklingskompetanse for skolene og en sterk medisinsk kom-
petanse for omsorgsenheter. Stordriftsfordeler og flere brukere vil være positive effekter for
tjenesteproduksjon —dette tror vi lettere lar seg realisere sammenlignet med interkommunalt
samarbeid.

Utfordringene knyttet til denne strukturen vil være lange avstander internt i hver kommune,
som kan gi dårlig tilbud i form av tilgjengelighet. Men her skal vi huske at de brukernære
tjenesten stort sett må lokaliseres som i dag —der innbyggerne bor, mens "kontortjenester"
nok vil måtte samordnes til færre enheter sammenlignet med dagens struktur.

Det er åpenbart at rollen som samfunnsutvikler vil styrkes i dette alternativet. Kommuner
av denne størrelsen vil ha betydelig bedre økonomisk og faglig fundament enn dagens små-
kommuner. Vekstkraft, klynger og bedre innovasjonssysterner, klare prioriteringer, engasje-
ment i større prosjekt, bedre gjennornslagskraft og lydhørhet fra andre er positive effekter av
kommunesammenslutning i form av økonomiske regioner. Større handlingsrom for kommu-
nal administrasjon og politikere gir muligheter. Utad vil fem storkommuner bli vesentlig mer
synlige både regionalt og nasjonalt enn dagens 25 kommuner

Problemer med regionkommuner vil være distanse mellom beslutninger og de som påvirkes
av disse både mentalt og fysisk. En fare for at de store får hjelp men ikke de små. Det kan
oppstå uenigheter om lokalisering internt i kommunene. Andre åpenbare problemer knyttes
til manglende offentlige innkjøp hos lokale, kommunikasjonsproblemer, byråkrati og hierar-
ki, vanskeligheter med å flnne den rette ansvarlige, mindre fleksible organisasjoner og at
beslutninger tar lengre tid.

En inndeling etter økonomiske regioner vil med stor sannsynlighet gi bedre rettssikkerhet,
fordi kommunene vil ha ressurser til å tilsette juridisk kompetanse og kompetent fagpersonell
på ulike områder. Vi mener da at det vil redusere omfanget av dispensasjonssaker, klage-
saker og mangelen på overordnede planer. Videre vil det legge til rette for økt likebehand-
ling, mindre habilitetsproblemer, samt mindre bruk av skjønn.

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 42



Side 11

Små kornmuner har tradisjonelt sett betydelig høyere valgdeltagelse enn større kommuner.
Dette er ofte antatt å skulle gi mer demokrati og medbestemmelse. Samtidig viser det seg at
mindre kommuner lettere kan bli utsatt for kupp fra eksempelvis bygdelister. Kommune-
styrer og formannskap er små og svært personavhengig. Med en inndeling på fem kommuner
i fylket vil politikerrollen bli både kompleks og krevende, og dermed også av mange opp-
leves som mer spennende. Det politiske handlings- og mulighetsromrnet vil bli utvidet og
skape nye politikerroller, spesielt på utviklingssiden. Men avstanden og lokalkunnskapen til
irmbyggerne blir lenger.

Vi tror det er både fordeler og ulemper knyttet til demokratisk mangfold og kommunestør-
relse. En inndeling i storkommuner kan i verste fall redusere både det lokale engasjementet
og valgdeltagelsen. Samtidig ser vi at mange engasjerer seg politisk og ønsker å stå på poli-
tiske lister i de større kommunene. Mange framhever en profesjonalisering av politikerrollen,
mens andre frykter at dette skal bli resultatet av kommunesammenslutninger. Det er få som
ønsker seg politikere som aldri har vært "ute i det virkelige livet". Politikk skal handle om
engasj ement og lysten til å forbedre samfunnet, det skal ikke være en karrieresti.
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2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn for prosjektet

Spørsmålet knyttet til endringer i kommunestruktur og interkommunalt samarbeid berører et
bredt spekter av problemstillinger og utfordringer, og argumentene for og imot er mange.
Spørsmålet om størrelse og samarbeidsform kan ikke løsrives fra spørsmålet om hvilke
oppgaver kommunene skal løse i framtida. Den norske kommunernodellen er basert på gene-
ralistkommuner, hvilket innebærer at kommunene i prinsippet har ansvar for å utføre de
samme oppgavene enten folketallet er 200 eller 200 000. Et sentralt spørsmål blir følgelig om
dette er en kommunernodell vi har råd til å beholde, og som er egnet til å håndtere utford-
ringene kommunene står overfor i framtiden.

KS har tatt initiativet til et samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) for
å vurdere om endringer i kommunestruktur kan bidra til et sterkt og reelt selvstyre i kommu-
nene. Formålet er å tilby gode tjenester for innbyggerne, skape levedyktige lokalsamfunn og
sørge for innbyggernes rettssikkerhet. Framtidens kommunestruktur skal behandles i Stor-
tinget i 2006.

2.2 Kommunestrukturprosjektet så langt

Kommunestrukturprosjektet i Troms ble satt i gang mars 2004. Da hadde det allerede vært
jobbet med på sentralt hold i vel et halvt årl. Kommunestrukturprosjektet er et landsomfat-
tende prosjekt som koordineres av fylkesvise prosjektgrupper. I hovedsak er gjennom-
føringen organisert likt i de tre nordligste fylkene. Hele prosessen en tenkt gjennomført i seks
faser:
Fase 1:

Informasjonsbrev til ordfører og rådmann i samtlige kommuner med et forslag til saksfram-
legg og anmodning om at saken ble grundig drøftet i kommunestyret.
Fase 2:

Startkonferansen, der bakgrunn og mål/motiv for hele prosjektet ble presentert og drøftet.
Kommunenes deltakelse ble vektlagt og det ble invitert til en brei diskusjon om gjennom-
føringen av prosessen. Konferansen hadde liten deltakelse fra politisk hold og behovet for å
få ordførere og rådmenn i tale ble ikke innfridd.
Fase 3:

Regional introduksjon hvor rnålgruppen var sentral politisk (formannskapene) og administ-
rativ ledelse. På disse ble det lagt opp til en brei og grundig gjennomgang samt dialog med
formannskapene og rådmann. Politikerne var svært aktive i denne fasen og framviste et
imponerende engasjement for kommunen og løsning av framtidige utfordringer.

1 Jf. KSshjemmesider.
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Fase 4
Denne fasen utgjør siste samling av formannskapene i regionen. På denne samlingen vil en
se nærmere på utredningen som rådmennene og fylkesmannen står bak. Videre vil forsam-
lingen bli utfordret på drivkrefter og trender som påvirker valg av organisasjon og struktur.
Fase 5
Dersom regionene/formannskapene er klare i forhold til inndelingsforslag kan det være
aktuelt å foreta utredning av fordeler og ulemper av de ulike alternativene (jf denne utred-
ningen).
Fase 6
Formannskapenes forslag til inndelingsalternativ supplert med eventuell ekstern utredning,
oversendes kommunen til behandling i kommunestyret, jf spørsmålsstilling utarbeidet av
sentral prosjektgruppe.

I kommunene i Troms har behandlingen av arbeidet med kommunestruktur vært svært ulik.
Regionrådene har i stor grad fått det overordnete ansvaret for møteaktiviteten. Noen av
kommunene har tatt en svært aktiv og initierende rolle, mens andre i større grad følger med
uten aktiv deltagelse. Vi skal eksemplifisere dette med to kommunestyrebehandlinger.

I Kvænangen har man behandlet saken i kommunestyret 29. juni 2004, og der besluttet de å
engasjere så mange som mulig gjennom å sende saken til høring til grendeutvalg og politiske
partier.

I Dyrøy har kommunestyret gjort følgende vedtak (29.06.04):

"1. Dyrøy kommunestyre vil opprettholde kommunen og lokaldemokratiet som det viktigste
tiltak for å sikre bosetting og videreføring av arbeidet for gode tjenester og utvikling i Dyrøy.

Kommunens deltakelse i KS kommunestrukturprosjekt tas opp på neste kommunestyre-
møte.

Dyrøy kommune svarer for avtalt andel av budsjettet til Indre Sør-Troms regionråd ut
inneværende år, og trer ikke inn i nye forpliktelser. For øvrig viser til k-sak 53/03.

Dyrøy kommune søker inntreden i det regionale samarbeidet i Midt-Troms.

Interkommunalt samarbeid vil fortsette til det beste for innbyggerne, "

Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2004:

"Dyrøy kommune følger KS-prosessen gjennom de statusrapporter og debatter som skjer i
Regionrådet."

2.3 Formål med utredningen

Rapportens hovedmålsetning er å være et grunnlagsdokument som skal behandles politisk av
kommunestyrene i Troms samt KS-Troms våren 2005. Utredningen skal belyse fordeler og
ulemper ved ulike alternativer for en framtidig kommunestruktur i Troms og også analysere
det interkommunale samarbeidet.
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Rapportens hovedmålgruppe er kommunestyrerepresentantene i Troms. Sekundært vil rap-
porten henvende seg til sentrale myndigheter som skal foreta oppsummering av de fylkesvise
prosjektene, og foreta beslutning om det videre arbeidet innen feltet.

2.4 Problemstillinger i utredningen

På bakgrunn av KS Troms sitt tilbudsgrunnlag, vår prosjektsøknad og diskusjoner innled-
ningsvis i prosjektet, har det vært enighet om at følgende problemstillinger skal analyseres i
denne utredningen:

Analysere flere ulike inndelingsalternativer basert på geografi og økonomi. Det skal
presenteres alternativer som tar hensyn til at vi trenger kommuner som evner å løse frem-
tidens utfordringer. Det betyr kommuner som:

er robuste og evner å ta på seg nye oppgaver

fyller rollen som samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringsutvikling

har kompetanse og en kvalitet på tjenesten som bidrar til å ivareta innbygger-
nes behov

styrker lokaldemokratiske rettigheter

Omfanget av interkommunalt samarbeid i fylket, og problemstillinger knyttet til et slikt
samarbeid.

2.5 Organisering av utredningsarbeidet

Utredningsarbeidet er blitt styrt av prosjektleder for "Kornrnunestrukturprosjektet Troms",
Øystein Sivertsen, og av en prosjektgruppe bestående av Torbjørn Evanger (leder), Pia
Svensgaard (Tromsø kommune), Bård Pedersen (Fylkesmannen i Troms), Birger Strøm
(Skånland kommune), Terje Olsen (Nordreisa kommune).

Det har vært to møter med gruppen i løpet av prosjektperioden; oppstartsmøte og statusmøte
underveis. På statusmøtet underveis ble foreløpige resultater i utredningen presentert. Denne
gruppen har på bakgrunn av presentasjonen gitt innspill til utredningsarbeidet.

Asplan Viak AS og Barlindhaug Norfico AS har vært utredere for arbeidet og har ansvaret
for rapportens faglige innhold.

2.6 Rapportens organisering og innhold

Rapportens disposisjon er som følger: I kapittel 1 gis et sammendrag av hele rapporten,
kapittel 2 omhandler formål og problemstillinger for utredningen. I kapittel 3 gis en kort
oppsummering av mulig utfordringer som norske kommuner vil møte i fremtiden. I kapittel 4
presenteres viktige utviklingstrekk for kommunene i Troms. I kapittel fem gjennomgås de
ulike utredningsalternativene. I kapitlene 6-10 analyseres de fire alternativene som denne
utredningen omfatter. Kapittel 11 er et avsluttende kapittel med drøftinger.
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3 HVA KREVES AV KOMMUNENE I FRAMTIDEN?

Nasjonal politikk, svekket kommuneøkonomi, endringer i kommunenes rolle og endret
befolkningssammensetning kommer til å sette kommunene i Troms under et kraftig press.
Kommunestruktur bør vurderes ut fra hva man kan forvente at framtiden vil bringe framfor
hvordan ting er i dag. Vi vil derfor i dette kapittelet heve blikket og gjøre oss noen tanker om
hvordan kommunenes framtid kan bli på noen områder.

Den sittende Regjering ønsker færre, større og mer slagkraftige kommuner, og politikken
utformes deretter. Inntil nå har frivillighet og sterke insentiver/gulrøtter blitt vektlagt for å
stimulere til frivillige kommunesammenslutninger. I den siste tiden har signalene fra flere
sentrale politikere vært å bruke tvang dersom frivillighet ikke fører til flere kommune-
sammenslutninger.2 Det kan også tenkes at virkemidler tas i bruks som indirekte vil sanere
kommunestrukturen. Endringer i inntektssystemet og i oppgavefordelingen er eksempel på
dette.

Det kommunale inntektssystemet revideres igjen, og et offentlig utvalg vil levere sine
forslag til endringer i oktober 2005. Mye tyder på at endringene innebærer at det skal bli mer
lønnsomt å være stor og mindre gunstig å være liten. Utvalget skal se på tiltak som gjør
inntektssystemet mer nøytralt ved at kommunestørrelse ikke ensidig skal være en ufrivillig
smådriftsulernpe. Hvis det koster mer for en kommune å være liten, og den selv velger å
være det, må den i framtida dekke en større del av kostnadene selv. Det er allerede gjennom-
ført endringer i inntektssystemet som gir bedre uttelling for antall innbyggere. Kommunene
må belage seg på at det vil være færre mekanismer i inntektssystemet som kompenserer for
størrelse.

Det vil bli endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og flere utviklings-
baner er sannsynlig:

En mulighet er at kommunene tilføres nye oppgaver. Størst betydning vil det få hvis
fylkeskommunene nedlegges uten å bli erstattet av et nytt regionalt nivå. Er dagens kom-
munestruktur robust nok til å ta på seg deler av fylkeskommunens oppgaver? Vil vi hel-
ler ha behov for store regionkommuner til å løse fiere, mer komplekse og kommune-
overskridende oppgaver? Alternativet til større kommuner kan være å gi slipp på prinsip-
pet om generalistkommuner og tilføre oppgaver etter antatt evne til å løse dem.

Motsatt er en utvikling hvor kommuner fratas oppgaver. Endringer i statlige finansie-
ringssystemer for produksjon av velferdstjenester kan komme til å gi drastiske endringer
i kommunenes oppgaver og innhold. Støre (Econ) og Rattsø (NTNU) hevdet at "kommu-
nene kan stå i akutt fare for å miste velferdsoppgavene sine til staten og private, og at de
derfor enten må omstilles radikalt eller finne en ny rolle som "velforeninger— .3 Slike
synspunkter fremmes fordi noen ikke godtar ulik standard på det offentlige tjenes-
tetilbudet. Disse mener velferdstjenester bør produseres gjennom rettighetslovgivning og
stykkprisfinansiering istedenfor via rammeoverføringer. Man kan risikere at staten over-

2 Blantannet"Høyrevil slå sammenkommunermedtvang",Kommunalrapport20.januar 2005.

3 "Dommedagsprofetierfor kommuner. Kommunalrapport20.03.03, basert på foredrag på KS' økonomikonferanse

mars2003.
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tar oppgaver, slik de har gjort med sykehusene, for eventuelt å legge tjenestene videre ut
på anbud til private tilbydere.

• Oppgavefordeling må som allerede nevnt sees i sammenheng med spørsmålet om fylkes-
kommunens framtidige rolle. Tas mellomnivået bort vil det med stor sannsynlighet bety
at kommunene som er i stand til det blir tildelt nye oppgaver. Like sannsynlig er det at vi
fortsatt vil ha et regionalt nivå. Kommunene kan da måtte vise seg i stand til å beholde
oppgavene i konkurranse med det regionale nivået. Et alternativ hvor oppgaver blir over-
ført fra kommuner til det regionale nivået er mest sannsynlig med et folkevalgt regionalt
nivå. De folkevalgte trenger saker som velgerne bryr seg og de er gjerne knyttet til bru-
kernære tjenester. Sentrale myndigheter har på sin side behov for at et nytt regionalt nivå
lykkes.

Innbyggernes behov og forventinger er i endring. Kommunene opplever at innbyggerne
stiller stadig tøffere krav til de kommunale tjenestene og dette vil utvikle seg videre. Valg-
frihet og tilpasning er sentrale stikkord. For eksempel kan det tenkes at de eldre får større
rettigheter og kan stille større krav til kommunale omsorgstjenester. For selv om de eldre er
tilfreds med tilbudet i dag, vil neste generasjon eldre bli langt mer kravstore. Spørsmålet er i
hvilken grad små kommuner vil være i stand til å tilby dette? Og videre kan det etter hvert bli
store variasjoner i tjenestetilbudet mellom kommunene —vil innbyggerne i kommunene med
minst tilbud godta dette?
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4 REGIONALE UTVIKLINGSTREKK

Dette kapitlet tar for seg hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Troms. Vi skal i avsnitt
4.1 se på befolkningsutviklingen historisk og framskrevet. Deretter i avsnitt 4.2 en gjennom-
gang av arbeids- og næringsliv i fylket. I avsnitt 4.3 er utfordringer knyttet til kompetanse
diskutert. Kvalitet på tjenester på overordnet nivå berøres i avsnitt 4.4. Til slutt gjennomgås
de eksisterende interkommunale samarbeid i Troms.

4.1 Befolkningsutvikling

I Troms fylk bor det i dag i underkant av 153 000 innbyggere fordelt på 25 kommuner, hvor
den minste er Bjarkøy med 530 innbyggere og den største er Tromsø med 61 897 innbyg-
gere. Tromsø vokser mens de andre kommunene stort sett har negativ befolkningsutvikling,
og 2/3-deler av befolkningen bor nå i tettbygde strøk4. Folketall i Troms fra 1951 til 2005, og
videre prognoser frem til 2030 er presentert i neste tabell:

Tabell 1: Historisk utvikling og prognoser for folketallet i Troms. Kilde: SSB

k 1951 1%1 1971 1981 1991 2001 20ffl 2010 2020 2030

Intyggere 117564 127771 136805 146818 146816 151777 153323 155503 160522 165810

På de siste femti årene har fylket vokst med ca 30 %, mens det siste tiåret har vært en vekst i
antall innbyggere med omlag 4 %. Befolkningsutvikling for Troms fylke framskrevet til
2030 basert på middels nasjonal vekst viser en befolkningsvekst de kommende ti år på ca 3,5
% og en vekst på 9 % fram til 2030.

4 En grundigere gjennomgangav befolkningsutviklingeni Troms finnes i "Folketallsutviklingeni Troms 2004", Inge
Johansen,2004.
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Befolkningsutviklingen på kommunenivå i Troms basert på middels nasjonal vekst viser
følgende:

Tabell 2: Befolkningsprognoser på kommunenivå. Kilde:SSB, alt MMMM




2005 2020 Endring %vis endring
Harstad _ _ 23 298 24 100 802 3 %

--- Tromsø 62 405 69 793 7 388 12 %
Kvæfjord 3 094 2 962 -132 -4 %
Skånland 2 981 2 783 -198 -7 %
Bjarkøy 531 432 -99 -19 %
Ibestad 1 624 1 280 -344 -21 %

Gratangen 1 307 1 278 -29 -2 %
Lavangen 1 053 1 033 -20 -2 %

Bardu 3 830 4 050 220 6 %
Salangen— 2 293 2 293 0 0 %
Målselv— 6 803 6 891 88 1 %
Sørreisa 3 278 3 231 -47 _1 %'

Dyray 1 269 1 084 -185 -15 %
Tranøy 1 647 1 451 -196 -12 %
Torsken 1 109 1 053 -56 _5 %

Berg— 1 042 942 -100 -10 %
lenvik 11 240 11 757 517 5 %
Balsfjord 5 563 5 284 -279 -5 %
Karlsøy 2 428 2 319 -109 -4 %
Lyngen 3 136 3 027 -109 _3 %

Storfjord 1 888 2 026 138 7 %
Kåfjord- 
 2 267- 2 015 -252 -11 %
Skjervøy 3 051 3 172 121 4 %

Nordreisa 4 773 4 979 206 4 %
kvænangen 1 413 1 287 -126 _9 %

Majoriteten av kommuner i vårt fylke vil oppleve stagnasjon og tilbakegang i folketallet de
kommende 25 år. Bare Tromsø kan se fram til en betydelig vekst i folketallet, men mindre
enn tidligere antatt og mindre enn den historiske veksten. Om lag halvparten av kommunene
i Troms vil i 2020 ha færre enn 2 500 innbyggere.
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I neste figur har vi gått nærmere inn i prognosene og sett på utviklingen i alderssammen-
setning fra 2005 til 2020.

Endring i andelen i aldergruppene 0-19 år og 70 år+ perioden 2005-2020

Endring i andeler 2005-2020 0-19 år u Endring i andeler 2005-2020 70 år+
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Figur 1: Endring i andelen av befolkningen fra 2005 til 2020 i aldersgruppene 0-19 og 70+.

Prognosene viser at befolkningen i de fleste kommuner vil få en stigende andel pensjonister
(70 år +) og en synkende andel under 20 år. Dette bildet vil ifølge Statistisk Sentralbyrå
(SSB) forsterke seg til 2050. Det blir flere eldre i årene framover enn tidligere antatt. Antall
eldre vil dobles fra 2002 til 2050. Tallet på de aller eldste, de over 90 vil mellom tre- og
seksdobles de neste 50 årene. Disse framskrivningene får stor betydning for tilbudet av
kommunale tjenester i Troms fylke. De aller eldste har et betydelig større behov for kommu-
nale tjenester, i tillegg til at de sjeldnere flytter.

4.2 Bo og arbeidsregioner

4.2.1 Næringsstruktur

Troms er et fylke som er preget av en stor, offentlig sektor og relativt lite industri (7 % av
arbeidsstokken). Halvparten av fylkets arbeidstakere er sysselsatt i offentlig og privat tjenes-
teyting i følge Aetat. Nedbemanning, effektivisering og store omstillinger i offentlig sektor
får derfor stor betydning for arbeidsmarkedet i Troms. Dette har tradisjonelt vært næringer
som sysselsetter mange kvinner. En oversikt over sysselsatte på næring i Troms gir følgende
tall:
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Tabell 3:Oversikt over sysselsatte etter næring i Troms.

Arbeidsstedsfylke/NæringI altMennKvinnerAndel av total i

%%%

Troms —sysselsatte totalt 75 429 52,20 47,80 100 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 4 253 80,10 19,90 6 %

Industri og bergverksdrift 5 027 73,00 27,00 7 %

Kraft- og vannforsyning 668 82,00 18,00 1 %

Bygge- og anteggsvirksornhet 5 079 92,50 7,50 7 %

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 039 49,00 51,00 17 %

Transport og kommunikasjon 5 511 79,00 21,00 7 %

Finansiell tjenesteyting 1 157 49,00 51,00 2 %

Forretningsmessig tjenesteyting, eiendoms-
drift 5 295 62,70 37,30 7 %

Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting
herav: 34 893 34,90 65,10 46 %

Offentlig administrasjon og forsvar 7 534 59,10 40,90 10 %

Undervisning 7 873 39,30 60,70 10 %

Helse- og sosialtjenester 17 085 2020, 79,80 23 %

Den eksisterende kommunestrukturen i Troms er den geografiske grunnenhet for bolig- og
arbeidsregioner (BA-regioner). Dagens kommunegrenser har vokst fram under andre forhold,
hatt ulike utviklingsforløp og hatt avgrensninger basert på andre sammenhenger. For relativt
få år siden var det viktigste transportmidlet i fylket båt. "Lokalen" fraktet passasjerer mellom
kommunene og til og fra byene. I dag er det viktigste transportmiddelet bilen, og kommuner
som tidligere hadde tette samarbeidsrelasjoner, har i dag en reisetid på mange timer, eksem-
pelvis Lyngen og Karlsøy. Flere øyer er delt mellom to kommuner, og innbyggerne kjører
ofte via et kommunesenter for å komme seg til sitt eget rådhus. Dette har gitt endringer i
samhandlingsmønster i næringsliv, politikk og offentlig forvaltning. Det har ikke blitt gjort
endringer i kommunestrukturen i Troms siden 60-tallet.

Troms har en relativt klar senterstruktur som også følger regionrådsinndeling med unntak av
Skjervøy:

Skjervøy er Troms maritime senter
Nordreisa er regionens handelssenter hvor en stor del av de regionaliserte offentlige
tjenestene tilbys
Tromsø har majoriteten av offentlige tjenester på alle nivå inklusive sykehus og ut-
danning. Tromsø er også handels- og servicesenter
Harstad har i stor grad de samme funksjonene som Tromsø

Lenvik er handels- og servicesenter i Midt-Troms

Vi har i det følgende gitt en skjematisk oversikt over de viktigste næringene i kommunene i
fylket:
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Tabell 4: Viktige næringer fordelt på kommuner.

Kommune Næringer med vekstpotensial Tilhørighet
Kvænangen Lakseslakteri, oppdrett, settefiskanlegg Nordreisa og Alta

Nordreisa Offentlig sektor, reiseliv, service/handel, senterfunk-
sjon, entreprenører

Nordreisa

Skjervøy Maritimt senter, komplett fiskerisamfunn, servicetil-
bud til fiskerinæring

Nordreisa/Skjervøy

Kåfjord Lakseslakteri, matfiskanlegg, lokaliteter, samisk
kultur

Nordreisa og Tromsø

Lyngen Plastindustri, reiseliv, fiskeri, havbruk, fablab Tromsø

Karlsøy Fiskeindustri, rekreasjon, fisketurisme, havbruk Tromsø

Tromsø offentlig sektor, reiseliv, service/handel, IKT, nye
næringer

Tromsø

Balsfjord Renovasjon, industri, jordbruk, transport og logistikk Tromsø

Storfjord Reiseliv, transport og logistikk, eksport/import Tromsø

Måls-
elv/Bardu

Jordbruk, forsvar, slakteri, reiseliv Lenvik/Trornsø

Lenvik Offentlige tjenester, rekeindustri, fiskeindustri, skips-
miljø, transport

Lenvik

Berg Fiskeindustri, grafittverk, settefiskanlegg, reiseliv Lenvik

Torsken Filetfabrikk, havbruk, fiskekjøp Lenvik

Tranøy Reiseliv, nasjonalpark, transport Lenvik

Sørreisa Forsvarsinstallasjoner, industri, kursvirksomhet,
entreprenør

Lenvik

Dyrøy Industri, stort havbrukspotensial Lenvik

Salang-
en/Lavangen

Industri og industriarealer, verksted, havbruk Lenvik

Gratangen Slakteri og smolt, rederi Lenvik/Harstad

Ibestad Rederi, havbruk Lenvik/Harstad

Harstad Kultur, olje og energi, helse/miljø/sikkerhet, verksted,
salg/service, rederi, havbruk

Harstad

Skånland Transport og logistikk, industri, skipsverft Harstad/Narvik

Kvæfjord Jordbruk, havbruk Harstad

Bedriftsstrukturen i Troms er relativt lik landsgjennomsnittet for Norge hva angår størrelse:

Tabell 5: Ansatte fordelt på bedriftsstørrelser




Bedrifter i alt 0-4
ansatte

5-9
ansatte

10-19
ansatte

20-49
ansatte

50-99
ansatte

100
ansatte
og over

I alt 431 510 352 771 35 024 22 551 14 085 4 424 2 655




100 % 82 % 8 % 5 % 3 % 1 % 1 %
Troms 13 735 10 878 1 327 826 502 144 58




100 % 79 % 10 % 6 % 4 % 1 % 0,4 %
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4.2.2 Pendling

Pendling defineres som arbeidsreiser over kommunegrenser, og det opereres med dag- og
ukependling. Dette kan være en problematisk og til dels uriktig definisjon i Troms, fordi
kommunene er så vidt ulik i størrelse. Mens Tromsø har opp mot tre timers reise mellom
ytterdistriktene, er enkelte kommuner svært små arealmessig, og har et fullt integrert ar-
beidsmarked med nabokommuner. Pendling som grunnlag for drøfting av kommunestruktur
er relevant fordi det er nært knyttet opp mot tilgang på tjenester og tilhørighet/identitet.

I NIBRs statistiske grunnlag bygges det på følgende inndeling for realistisk dagpendlings-
regioner i Troms:

Narvik, Ballangen, Evenes og Gratangen
Harstad, Kvæfjord, Skånland og Tjeldsund
Bjarkøy
Tromsø og Karlsøy
Ibestad
Salangen og Lavangen
Målselv og Bardu
Torsken og Berg
Lenvik, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy
Balsfjord og Storfjord
Lyngen
Kåfjord
Skjervøy og Nordreisa
Kvænangen

Ukependlingsomland er definert som følger:
- Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund og Bjarkøy
- Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord

4.3 Kompetanse

Det siste tiåret har offentlig sektor hatt problemer med å rekruttere og holde på kvalifisert
arbeidskraft, viser flere undersøkelser gjennomført av KS. Dette gjaldt tidligere bare dist-
riktskommuner, men har spredt seg til bykommuner. Stadig flere har problemer med å dekke
behovet for høyere kompetanse på en rekke fagområder. Kommunene rekrutterer svært bredt;
fra ufaglærte til høyt universitetsutdannede. Mangfoldet av bakgrunn er enorm i kommune-
sektoren, og stiller betydelig krav til kommunene som arbeidsgiver.

Fylkesmannen i Troms har gjort en erfaringsvurdering av kompetanse i kommunene i fylket
og oppsummert er konklusjonene som følger:

Det er knapphet på planleggings- og analysekompetanse i de mindre kommunene i
Troms.
Liten kapasitet innenfor helsefremmende arbeid.

Problemer med å rekruttere til offentlig legearbeid.
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På sikt har fylket et utilstrekkelig videregående utdanningsnivå innenfor helse- og so-
sialsektoren.

Tilgang på kompetent personell innenfor barnehage og skole er bra, men barnehage-
reformen kan gi enkelte kommuner rekrutteringsproblerner.
Oppfølging av forurensningssaker i små og mellomstore kommuner knyttet til dele-
gerte forskrifter er lav og bekymringsfull.
Den naturforvaltningsmessig kompetansen er svært varierende fra kommune til kom-
mune.
Den juridiske kompetansen er betydelig bedre i de store kommunene enn de små,
men Fylkesmannen påpeker at dette ikke nødvendigvis sikrer rettssikkerheten.

Habilitet kan være et problem i de minste kommunene, og innenfor særlig sensitive
områder antyder Fylkesmannen derfor at de minste kommunene ikke er egnet til å
drive et selvstendig forvaltningsapparat.

Arbeidslivet er generelt preget av stor mobilitet. Samlet forventet turn-over er på 17 % i
kommunesektoren.5 De høyest utdannet er minst lojale. Samtidig er det stor variasjon mel-
lom grupper på samme utdanningsnivå. Eksempelvis er sykepleiere og lærere betydelig mer
lojal enn barnehagepersonell. Motivene for å slutte er multifaktoriell, og kan sammenfattes i
lønn, fag- og kompetanseutvikling, ledelse, arbeidsmiljø og trivsel. Demografiske forhold
avgjør hvilke av faktorene som er viktigst.

Mer enn 50 % av kommunalt ansatte arbeider deltid, mest blant kvinner og i pleie- og om-
sorgssektoren. Men andelen deltidsansatte er økende innenfor teknisk sektor, IKT, admi-
nistrasjon, økonomi og merkantilt. KS har igangsatt et prosjekt mot uønsket deltid. De mener
at flere heltidsstillinger gir bedre kvalitet på tjenesten og et større engasjement fra de ansatte.

To forhold kan beskrive kommunens forhold til arbeidskraft, og virker som drivkrefter i
Troms knyttet til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft (Dyrøy-prosjektet):

Konkurranseklemma — kommune, næringsliv og frivillige rammes hvis man ikke
konkurrerer med byene om å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeids-
kraft. Det at flere tar høyere utdanning er med på å øke distansen til hjemstedet. Et
godt fagmiljø er svært viktig. Kommunene må bli svært profesjonelle arbeidsgivere
for å tiltrekke seg og beholde kompetent og spisskompetent arbeidskraft.

Kompetanseklemma — den høye endringstakten og det skjerpede konkurranseklima-
et gjør kommuner svært avhengig av oppdatert kompetanse for å kunne gripe mulig-
heter som oppstår. Kommuner trenger kompetanse for å være en god tjenesteleve-
randør, oppfylle lovpålagte forpliktelser, besørge rettssikkerheten og være en aktiv
samfurmsutvikler. Dette er en vond spiral, hvor rekrutteringsproblemer medfører en
betydelig mindre aktiv og attraktiv kommune som igjen medfører redusert aktivitet.

Undersøkelser blant studenter som tar utdanning typisk for kommunesektoren, samt unge
kommuneansatte viser at kommunen ikke lenger er ansett for å være en attraktiv arbeidsgi-

5 Jf. KS-rapport.
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ver. Det er flere grunner til dette, og fordrer at kommunene legger nye perspektiver på sin
arbeidsgiver- og personalpolitikk (KS-rapport). Kommunen har i stadig større grad behov for
å opptre aktivt og utvikle lederrollen som legger grunnlag for attraktive og utviklende ar-
beidsmiljø tilknyttet:

hurnankapital som medvirker til å utvikle andres kunnskap
relasjonskapital hvor man byzger tillitsfulle relasjoner

strukturkapital hvor man utformer gode prosedyrer og arbeidsmåter

4.4 Kvalitet på kommunale tjenester

De siste årene har det blitt satt et betydelig større fokus på kvalitet i offentlig tjenestepro-
duksjon —krav og forventninger har økt. Overordnet myndighet, brukergrupper, medarbei-
dere og ikke minst media har stilt offentlig sektor ovenfor nye krav om tjenesteproduksjon,
effektivitet og kostnadsbesparelse. Det nye er at brukeren i større grad settes i fokus og at
brukerne skal høres i forbedring og evaluering av tjenesteproduksjon.

Utarbeidelse av serviceerklæringer, brukergarantier og iverksettelse av brukerundersøkelser
er koblet opp mot en reformbølge i offentlig sektor som har sitt utspring fra privat nærings-
liv, og som i stor grad fokuserer på å avklare og å tilfredsstille brukernes forventninger.
Kjennetegn er økte krav til effektivitet og kvalitet, en orientering mot brukerne og trusler om
å konkurranseutsette offentlig tjenesteproduksjon. Erklæringer og garantier beskriver konkret
hva innholdet i hver tjeneste skal være. Disse er nært tilknyttet overordnede politiske målset-
tinger.

Kvalitet er å tilgodese behovene og innfri forventninger som brukerne, profesjonen og opp-
dragsgiveren har til en tjeneste. Et kvalitetssystem er de prosesser, dokumentasjon, roller og
ressurser som kreves for å planlegge, styre og utvikle kvalitet. Systemene har blitt mer balan-
sert med årene hvor brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet også er styrende. Kvalitet er
ofte en subjektiv opplevelse og avhenger av demografiske faktorer. Egen opplevelse av
kommunal tjenesteproduksjon er nok svært ulike en dame på 80 år fra Torsken. Mye av den
kommunale tjenesteproduksjonen kan måles og kvantifiseres, med et unntak. Møte mellom
kommuneansatt og bruker —sannhetens øyeblikk —er ikke målbart.

Rådmannsutvalget i Troms har framhevet følgende sentrale drivkrefter og trender:

Det er et økende gap mellom oppgaver og ressurser kombinert med krav til effektivi-
sering

Ungdom etterspør flere kommunale tjenestetilbud

Økt mobilitet gir problemer knyttet til forutsigbarhet og antall brukere av offentlige
tjenester

Merkevarebygging blir et konkurransefortrinn

Valgmuligheter i forhold til tjenestespekter er utfordrende

Kommunene får større frihet samtidig som bruk av skjønn begrenses
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• Den ikke-produktive delen av befolkningen blir igjen i de små kommunene som re-
sulterer i en svært dyr drift

4.5 Status for det interkommunale samarbeidet i fylket

Vi har med hjelp av sekretariatene i regionrådene foretatt en kartlegging av det interkom-
munale samarbeidet i Troms.

Interkommunale samarbeid fordelt på
regioner
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Figur 2: Interkommunale samarbeid i Troms fordelt på de fem regionene. Kilde: regionråde-
ne

Det er etablert ca. 100 forpliktende interkommunale samarbeid om ivaretakelse av oppgaver i
Troms fylke. Det er stor variasjon med hensyn til antall samarbeid kommunene inngår i.
Noen kommuner, som for eksempel Kvæfjord, Harstad og Bjarkøy i Sør-Troms, og Kvæn-
angen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy inngår i svært mange interkommunale samarbeid
innenfor et bredt spekter av områder. På den andre siden er Tromsø og Lavangen i Indre Sør
Troms og Bardu i Midt-Troms registrert som deltaker i relativt få forpliktende interkommu-
nale samarbeid i Troms.

Som neste figur viser foregår hoveddelen av samarbeidet i Troms på de fire områdene tek-
niske tjenester, næring, helse og PPT/Skole. Dette er stort sett i tråd med andre norske kom-
muner.
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Interkommunalt samarbeid i Troms fordelt på
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Figur 3: Interkommunale samarbeid i Troms fordelt på ulike tjeneste- og fagområder. Kilde:
regionrådene.

I følge organisasjonsdatabasen oppgir 80 og 90 prosent av kommunene at de ivaretar hen-
holdsvis innsamling, renovasjon og sluttbehandling av renovasjon gjennom interkommunalt
samarbeid. Halvparten av kommunene samarbeider med andre kommuner om brann. I Troms
er det branntjenester som peker seg ut. Det eksisterer en interkommunal brann-
varslingsordning for brannvarsling for hele Troms fylke. Det foregår i tillegg mye samarbeid
mellom kommunene om andre oppgaver på brannvernområdet. Det eksisterer også samar-
beid om feietjenester i tre av regionene. Det er bl.a. et samarbeid som feietjenesten som
inkluderer hele Nord-Troms. Det er også samarbeid om renovasjon, men ikke så mye som på
landsbasis.

På næringsområdet er samarbeid om funksjoner og oppgaver knyttet til primærnæringen det
mest utbredte. Samarbeid om veterinærtjenesten og samarbeid om skog- og jordbruksforvalt-
ningen (felles kontor eller skogbrukssjefer/jordbrukssjefer) er det mest typiske for fylket. Det
er ellers noe samarbeid om tilrettelegging for næringsutvikling og turisme/reiseliv. På helse-
området er det legetjenester og legevakt det er etablert fiest samarbeid om. For skolen er det
hovedsakelig PPT-tjenester, og kompetanseutviklende tiltak for skolesektoren det samarbei-
des om i Troms.

Det er også relativt stor forskjell på omfanget samarbeid kommunen deltar i. Og her finner
vil klare forskjeller mellom regionene i Troms når det gjelder kultur og tradisjon for samar-
beid. I Sør-Troms og Nord-Troms er det et betydelig antall forpliktende interkommunale
samarbeid, henholdsvis 34 og 31. Også Midt-Troms har relativt mange samarbeidskonstella-
sjoner (20), mens det er relativt få i Tromsøregionen (8) og Indre Sør-Troms (7). I Nord-
Troms, Sør-Troms og Midt-Troms er det interkommunale samarbeidet også mer mangfoldig.
I tillegg er det verdt å merke seg at kommunene i Sør-Troms og Midt-Troms relativt sett
samarbeider mer enn kommunene i Nord-Troms om brukernære tjenester. I Nord-Troms er

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 58



Side 27

det flest samarbeid i kategorien næring. Det interkommunale samarbeidet i Nord-Troms
utgjør ca 40 stillinger, hvorav 34 er lokalisert til Nordreisa.

Samarbeidet i Troms følger altså et relativt vanlig mønster. Forpliktende interkommunale
samarbeid er etablert på områder der det koster kommunene relativt lite å være med. Det er
de "ufarlige områdene" som sjelden innbefatter spørsmål om lokalisering av fellesfunksjoner
og fordeling av arbeidsplasser. Det er på de områdene der samarbeidets natur begrenser hver
enkelt kommunes forpliktelser. Det er på områder der det er lett å være enig. Disse områdene
peker seg også ut med hensyn til at det er en utfordring for mange av kommunene å rekrut-
tere, og beholde kompetanse. Det gjør det vanskelig å opprettholde et fagmiljø som gjør det
attraktivt å arbeide i kommunen.

Hvilken relevans har så det interkommunale samarbeidet for en ny kommunestruktur i
Troms? Flere forskningsmiljøer fremhever samarbeid som viktig grunnlag for å bygge inter-
kommunal identitet, noe som må være til stede for en vellykket sammenslutning:

Svein Frisvoll og Reidar Almås fra Bygdeforskning har i rapporten Kommunestruktur mel-
lom form!ft og folelser satt fokus på betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om
kommunesammenslutning. De hevder at kommunale identiteter spiller viktige roller når det
er snakk om en sammenslutning av to eller flere kommuner. De hevder at innbyggerne i
kommunene som tenkes sammenslått må ha en følelse av en felles identitet. De må føle en
form for samhørighet som går på tvers av de eksisterende kommunegrensene. De lanserer
derfor begrepet interkommunal identitet som en beskrivelse på at det eksisterer en følelse
blant innbyggerne i kommunene om at de utgjør et fellesskap. Frisvoll og Almås hevder at en
form for interkommunal identitet er fundamentet for vellykkede kommunesammenslutninger.
De mener også at interkommunal identitet er noe som kan bygges, og at det er noe som
vokser fram, ikke minst gjennom stor grad av samhandling mellom de kommunene som er
tenkt sammensluttet. De hevder at pendling og vellykket interkommunalt samarbeid er gode
eksempler på slik samhandling.

Erfaringer med, og tradisjon for interkommunalt samarbeid er også trukket fram som en
forutsetning for at en kommunesammenslutning skal styrke kommunens evne til å drive
samfunnsutvikling. Amdam hevder at "skal en kommunesamtnenslutning føre til en rask
maktstyrking av en region, må det på forhånd være utviklet et utstrakt samarbeid og etablert
tillit mellom alle sentrale aktorer, koblet med at en grunnleggende forståelse av at en kom-
munesammenslutning er nødvendig for å oppnå bedre samfunnsbygging". 6

4.6 Oppsummering

I dette kapittelet har vi sett på en del utviklingstrekk som danner viktige rammebetingelser
og grunnlag for den videre drøfting av eventuelle strukturendringer i Troms. Viktige trekk er
oppsummert:

• Det forventes en vekst i innbyggertallet på ca. 9 % frem til 2030. Likevel vil majori-
teten av kommunene oppleve stagnasjon og tilbakegang. Om lag halvparten av korn-

6 "Kommunestruktur—kva betyrden for regionalutvikling?",JørgenAmdalm. fl. (2003)
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munene i Troms vil i 2020 ha under 2 500 innbyggere. Andelen eldre vil stige bety-
delig mens andelen under 20 år vil synke.

Den eksisterende kommunestrukturen i Troms er den geografiske grunnenhet for bo-
lig- og arbeidsregioner. Men dagens struktur har vokst fram under andre (gamle)
kommunikasjonsforhold. Kommuner som tidligere hadde tette samarbeidsrelasjoner,
har i dag en reisetid på mange timer, eksempelvis Lyngen og Karlsøy. Kommune-
strukturen er ikke blitt endret siden 1960-tallet.

Fylkesmannen har gjort en analyse av kompetansen i kommunene. Han er bekymret
for de minste kommunenes mulighet til å drive et selvstendig forvaltningsapparat.

Rådmannsutvalget i Troms fremhever at det er et økende gap mellom oppgaver og
ressurser kombinert med krav til effektivisering. Økt mobilitet gir problemer knyttet
til forutsigbarhet og antall brukere av offentlige tjenester. Vider påpeker de utford-
ringer knyttet til valgmuligheter i forhold til tjenestespekteret.

Det er et omfattende samarbeid mellom kommunene i fylket. Størst er aktiviteten i
Nord-Troms og i Sør-Troms. Også Midt-Troms har relativt mange samarbeidskons-
tellasjoner. Det sarnarbeides om et bredt spekter av tjenester, med hovedvekt på
brannvern og renovasjon.

Innbyggerne i kommuner som tenkes sammenslått må ha en følelse av samhørighet
som går på tvers av de eksisterende kommunegrensene. En slik interkommunal iden-
titet7er fundamentet for vellykkede kommunesammenslutninger. Dette kan vokse
frem gjennom stor grad av samhandling mellom de kommunene som er tenkt sam-
mensluttet. Pendling, felles lokalavis og vellykket interkommunalt samarbeid er gode
eksempler på slik samhandling.

7 "Kommunestrukturmellomfornuftog følelser".Senterfor bygdeforskning(2004)
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5 AKTUELLE UTREDNINGSALTERNATIV

Hovedmålet med prosjektet i Troms er å vurdere fremtidig organisering av kommunene med
utgangspunkt i fylkets fem regioner (jf kartet under):

IndreSør-Troms
4 578 innbyggere

Figur 4: Dagens regioninndeling i Troms.

Med utgangspunkt i de fem regionene skal ulike inndelingsalternativer vurderes. I doku-
mentet "Kommunestrukturprosjektet — Troms" har rådmannsutvalget skissert fem ulike
eksempler på alternativ kommunestruktur i Troms. To av disse vil vi gå nærmere inn på i
denne utredningen. I tillegg vil vi analysere mulige sammenslutninger mellom Tromsø og
Lyngen, og mellom kommunene i Midt Troms. Utredningsalternativene kan kort beskrives
som følger:

Mellomalternativet: Dagens 25 kommuner slås sammen til 10 kommuner. Kommunene vil
ha ulike størrelser og gå på tvers av både regiongrenser og fylkesgrenser. Alternativet vil gi:

To kommuner i Nord-Troms.

Tromsøregionen vil få en kommune inkludert Lyngen men uten Balsfjord.

Midt-Troms får fire kommuner inkludert Balsfjord og Salangen.
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Indre Sør-Troms får en kommune.

Sør-Troms får to kommuner.

Rådmannsutvalget vurderer dette alternativet som mulig bare hvis det ikke blir endringer i
oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå.

Økonomiske regioner: Dette er en alternativ inndeling hvor dagens 25 kommuner slås
sammen til fem kommuner:

For Nord- Troms betyr det en kommune der Lyngen og Storfjord knyttes til Tromsø-
regionen .

Tromsøregionen utgjør en kommune med tilføringen nevnt ovenfor.

For Midt-Troms og Indre Sør-Troms foreslås det to kommuner, men med tre mulige
varianter.

Sør-Troms utgjør en kommune.

Rådmannsutvalget mener dette alternativet er mest sannsynlig hvis det ikke blir endringer i
oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå, men nye oppgaver kan legges til
kommunene.

Disse to alternativene omfatter alle kommunene i fylket og skal utredes på et relativt over-
ordnet nivå. Den viktigste målsetningen vil være å vurdere om det er områder som det kan
være aktuelle å jobbe videre med hensyn til kommunesammenslutning.

I tillegg til de to ovenfor nevnte inndelingsalternativene, skal vi utrede konsekvenser og
utviklingstrekk i de to områdene som kan sies å være kommet lengst i diskusjonen om nye
kommunegrenser:

I Tromsøregionen skal en sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø spesielt ut-
redes. Sentrale spørsmål vil være hvilke konsekvenser og hvilke utviklingstrekk en
sammenslutning kan gi. Eventuelt vurdert opp mot hva et nærmere samarbeid mel-
lom disse kommunene alternativt kan gi?

For Midt - Troms skal vi vurdere flere mulige strukturer.
En storkommune dvs, sammenslutning av dagens åtte kommuner.
To storkommuner der grensen går mellom innlandet langs E6 og Senja/kysten og
Opprettholde dagens åtte kommuner.
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6 ANALYSEMODELL

I dette kapittelet vil vi kort forklare analysemodellen som ligger til grunn for utredningen av
de ulike alternativene. I avsnitt 6.1 er modellen illustrert ved hjelp av en figur og avsnitt 6,2
omtales kriteriene vi har valgt å bruke for å vurdere kommunenes robusthet. Avsnitt 6,3
omtaler kommunenes rolle som tjenesteprodusent, forvalter, samfunnsutvikler og demokrati-
bygger. Til slutt i avsnitt 6,4 har vi sett på hvordan brukernære tjenester, "kontortjenester" og
administrativ ledelse kan tenkes å få endringer i lokalisering.

6.1 Analysemodell

Før vi går nærmere inn på de ulike utredningsalternativene, vil vi kort presentere analyse-
modellen som vi har brukt i denne utredningen. Grunntanken i modellen er at ved å analysere
et utvalg av robusthetskriterier skal vi kunne si noe om hvor godt egnet kommunene er til å
fylle de ulike rollene. For alternativene som omfatter alle kommunene i fylket vil vi gjøre
grove vurderinger, mens for de to casene skal vi gå noe grundigere til verks. Vi vil se hvilke
effekter en ny kommunestruktur og nye samarbeidsformer vil kunne få for kommunene i
Troms sin evne til å utøve disse rollene.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan vi ser for oss mulige sammenhenger mellom kommune-
struktur, kriterier for hva som er robuste kommuner og mulighetene for god oppgaveløsning
gjennom måten kommunene fyller rollene.

Analysemodell
Endringer i dagens
kommunestruktur/ nye
samarbeidsformer:

5 alternativer:

Lyngen/Tromso

Midt Troms

Mellom alt.

Økonomiske reg
Interkommunalt

samarbeid.

Robusthetskriterier (9):

Økonomi

Kompetanse

Kvalitet

Tilgjengelighet

Innovasjonsevne

Levekår

Deltakelse

Identitet


Robuste kommuner i
rollene som:

9Tjenesteprodusent

9 Samfunnsutvikler

Forvalter

9 Demokratiutvikler

Rettssikkerhet

Figur 5: Analysemodell som viser sammenheng mellom robusthetskriterier og kommunenes
fire roller.
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6.2 Innholdet i kommunenes fire roller

Rollen som tjenesteprodusent vektlegges i både det sentrale og det regionale prosjektet i
ønsket om at kommunen fortsatt skal være den viktigste leverandør av nåværende og frem-
tidige tjenester til befolkningen. Det ligger en ambisjon om ytterligere å utvide området for
tjenesteproduksjon. Dette bygger på en oppfatning av at det er viktig at tjenestene utformes
nær dem som skal motta dem.

Kommunene må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta den enkeltes rettsikker-
het ved utøvelse av tillagt myndighet. Dette omhandler kommunenes forvalterrolle.

Rollen som samfunnsutvikler skal sikres og styrkes. Dette krever handlingsrom, virke-
midler og legitimitet. Her ligger mulighetene for partnerskap med andre og samspill med
innbyggerne som samfunnsborgere.

Kommunen skal være vår viktigste demokratiarena. Samtidig er denne rollen av en litt
annen karakter enn de tre andre. Utøvelse av rollen som demokratibygger kan påvirke i
hvilken grad kommunen utøver de tre andre rollene på en god måte, sett med innbyggernes
øyne.

6.3 Kriterier for vurdering av kommunens rolleutøvelse

Vi har i samarbeid med styringsgruppa gjort en prioritering med hensyn til hvilke kriterier vi
skal analysere i utredningen, og sitter igjen med følgende hovedgrupper av kriterier:

Kommunens evne til å kunne bidra til regional innovasjon, et overordnet plangrep og
samfunnsutvikling. Dette vil bli vektlagt både for hele fylket og for de to casene.

Innbyggernes følelse av lokal identitet knyttet til pendling, dekningsgrader for lokal-
aviser, samarbeid mellom kommunene etc.

Tilgjengeligheten til kommunens tjenester.

Kompetanse og kapasitet i kommunens administrasjon.

Kommunens evne til å tilrettelegge for borgernes deltakelse i den demokratiske de-
batten om ønsket samfunnsutvikling.

Kommunens evne til å sikre nødvendig grad av rettssikkerhet for innbyggerne.

I tabell 1 nedenfor har vi synliggjort hvilke av de ulike kriteriene vi mener egner seg til å
vurdere oppnåelse av de fire ulike delmålene. Summen av de ulike kriterienes bidrag til
kommunens evne til å fylle sin rolle på de fire områdene tjenesteyting, forvaltning, sam-
funnsutvikling og demokratibygging, kan gi et bilde på graden av robusthet. Jo bedre en
lykkes i å utøve de fire rollene, jo mer sannsynlig er det at en vil hindre statliggjøring av
oppgaver som i dag tilligger kommunene å løse, og jo mer sannsynlig er det at kommunene
også i framtida kan bli tillagt nye oppgaver.
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Tabell 6: Sammenhengen mellom mål og kriterier —hvilke typer av kriterier egner seg til å
vurdere oppfyllelsen av hvilke roller?

Hovedmål: Stanse statliggjøringen av viktige tjenester og oppgaver

Roller: Rolle 1 Rolle 2 Rolle 3 Rolle 4

Kriterier:
Viktigste leverandør
av velferdstjenester Forvaltning

Kommunen som
samfunnsutvikler

Viktigste demo-



kratiarena

Kommuneøkonomi x




x




Kompetmse/kapasitet x x x




Kvalitet tjenestetilbudet x




x
Tilgjengelighet x





Regionalinnovasjonog
samfunnsutvikling




x x




Levekår




x




Demokrati




x x

Lokal identitet




x




Den enkeltes rettsikkerhet




x




Konklusjonene i analysene vil bygge på vektinger som er subjektive og i denne sammen-
henger også av politisk art. Det betyr at den endelige konklusjonen - om noen av alterna-
tivene utmerker seg som foretrukne i Troms —først blir klart etter resultatet av analysene har
vært gjennom en politisk behandling i de ulike kommunestyrene. 1 tillegg til ulike politiske
vurderinger av måloppnåelsen i de ulike alternativene, vil slike vurderinger også kunne
endres over tid, etter hvert som nye politikkområer kommer på dagsorden.

Gjennomgangen avsluttes med en drøfting av hvilke roller som ivaretas best i hvert enkelt
alternativ, basert på en vurdering av tilstedeværelsen av de ulike kriteriene. Med dette som
grunnlag kan analysen oppsummeres med en sammenstilling og vurdering av de ulike alter-
nativene i forhold til målene om robusthet i forhold til de fire rollene kommunen skal utøve.

Vi vil utarbeide en samletabell for hvert enkelt inndelings-/samarbeidsalternativ. På dette
grunnlaget rangeres så de ulike vurderingene for det enkelte alternativ i forhold til negativ
eller positiv grad av måloppnåelse med bruk av pluss- og minussymboler. Der hvor vurder-
ingen er sterkt negativ, brukes to minus, der den er svakt positiv brukes en pluss etc.

Dette gir to kjernespørsmål som må besvares:

I. Er vurderingene på det enkelte punkt positive, nøytrale eller negative, i hvilken grad
og i hvilket omfang?

2. Hvor viktige - av hvor stor betydning - er oppfyllelsen av de ulike rollene for robust-
heten i oppgaveløsningen samlet sett?
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6.4 Hvilke deler av kommunens virksomhet påvirkes av en

sammenslutning?

Før de ulike alternativene utredes, vil vi her gjøre en vurdering av hvilke deler av kommune-
nes virksomhet som vil bli mest endret ved en sammenslutning, uten å gå for langt ned i
detaljene. Vi vil skille mellom brukernære tjenester, "kontortjenester" og administrasjon.
Erfaringer fra kommuner som har hatt folkeavstemning om sammenslutning er at dette tema-
et er avgjørende viktig å informere innbyggerne om.

Brukernære tjenester

Med brukernære tjenester mener vi tjenester som innbyggerne gjerne bruker daglig eller ofte.
Eksempel er pleie- og ornsorgstjenester, deler av helsetjenesten, skoler, barnehager. Disse vil
som i dag være lokalisert der hvor folk bor. Enkelte kommuner som har utredet sammen-
slutning har ønsket å endre på gamle, kostbare skolestrukturer i forbindelse med sammen-
slutningen. Dette tror vi er viktig å holde atskilt. Konflikten mellom kostbare skolestrukturer
og den politiske prioriteringen om at barn på barnetrinnet skal gå på skole nær sitt eget bo-
sted, er vanskelig og vil være der uavhengig av kommunegrenser.

Selv om tilbudet av de brukernære tjenestene i liten grad blir berørt av at kommunegrensene
flyttes, kan endringer oppstå rned hensyn til hvordan tjenestene organiseres i resultatenheter
og hvem som er ledere for disse. Hvilke omfang dette kan få vil avhenge av modellvalg.

"Kontortjenester"

Med "kontortjenester" menes tjenester hvor innbyggerne går til et kommunalt kontor for å få
tjenester. Dette er tjenester som innbyggerne sjeldnere bruker og som derfor ikke trenger å
være lokalisert så nær innbyggerne. Eksempler på slike tjenester er barnevernstjenester,
sosialtjenester, tekniske kontortjenester etc. En sammenslutning mellom kommuner vil mest
sannsynlig medføre at disse tjenestene slås sammen til felles enheter for hele kommunen.
Med hensyn til lokalisering kan både desentraliserte modeller hvor de "gamle" kommunehu-
sene tas i bruk, og sentraliserte modeller være aktuelle.

Administrativ ledelse og fellesfunksjoner

I tillegg til "kontortjenester" vil administrasjonen bli sterkt berørt av en sammenslutning. En
sammenslutning vil føre til at den sentrale administrasjonen samles i det valgte kommune-
senteret. Også fellesfunksjoner som økonomi, administrasjon og personal vil samles på et
sted.
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7 TROMMLYNGEN

I Tromsøregionen skal en sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø spesielt utredes.
Sentrale spørsmål vil være hvilke konsekvenser og hvilke utviklingstrekk en sammenslutning
kan gi. Dette skal vurderes opp mot hva et nærmere samarbeid mellom disse kommunene
alternativt kan gi.

7.1 Gjennomgang av kriteriene

7.1.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

I kapittel 4 viste vi at Tromsø med sine ca. 62 400 innbyggere forventes å vokse med ca. 12
% innen 2020, mens Lyngen med vel 3 100 innbyggere forventes å få en nedgang på ca. 3 %
i innbyggertallet. For Lyngen er det aldersgruppene frem til femti år som forventes å bli
mindre. Tromsø kan forvente vekst i alle aldersgrupper med unntak av barn og unge under
20 år hvor det forventes en liten nedgang. Neste figur viser endringer i alderssarnmensetning
fram til 2020 for de to kommunene sammen.

Lyngen-Tromsø: Endringer i aldersgrupper 2005-
2020
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Figur 6: Endringer i aldersgrupper for Lyngen og Tromsø i perioden 2005 til 2020. Kilde:
SSB, alt. MMMM.

En sammenslunting vil gi en kommune med vel 65 500 innbyggere, dvs. 5 % større enn
dagens Tromsø kommune. Utvikling i aldersammensetning tilsvarende den Tromsø kommu-
ne kan forvente å ha om de ikke slutter seg sammen med Lyngen, men med en marginalt
dempet vekst i aldersgruppene under 50 år.
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Befolkningsmessig betyr en sammenslutning mye for Lyngen og lite for Tromsø. I Lyngen
må man blant annet vurdere framtidig tjenestetilbud i en kommune hvor innbyggertallet går
ned, samtidig som en større andel av befolkningen tilhører de eldre aldersgruppene. Dette må
veies sammen med et tjenestetilbud i en småkommune versus en storkommune.

I areal vil en sammensluttet kommunene være på 3367 km2, dvs. vel 30 % større enn dagens
Tromsø kommune. Arealmessig vil en sammenslutning være betydelig både for Tromsø og
Lyngen.

7.1.2 Lokal innovasjon og samfunnsutvikling

Lyngen er en jordbruks- og fiskerikomrnune med stort innslag av kompetanse og innova-
sjonsvilje i primærnæringene. Samtidig har Lyngen også en landskjent innovativ plast-
industri. Lyngen kommune har tilsatt jordbrukssjef og næringskonsulent, mens skogbruks-
stillingen deles med Storfjord kommune. Kommunen har ikke eget næringsfond, men et
statlig fordelt kommunalt utviklingsfond.

Handlingsrommet for å være proaktiv knyttet til næringsarbeid og lokal innovasjon reduseres
i de små kommunene. Dette til tross har Lyngen kommune fortsatt klart å ivareta disse opp-
gavene på en svært god måte, og har i samarbeid med næringsliv gjort betydelig arbeid
knyttet spesielt til reiselivsutvikling. Lyngen kommune er en del av virkemiddelsonen for
Nord-Troms og Finnmark med betydelige økonomiske fordeler for både personer og be-
drifter.

I Tromsø er det relativt få ansatte i primærnæringene, og majoriteten av næringslivet er
koblet til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, offentlig
og privat tjenesteyting. Tromsø kommune har egen plan-, nærings- og miljøenhet med Il

ansatte og ansvar for utvikling innen alle næringsgrener. Tromsø har ikke eget næringsfond,
men får midler fra staten til et svært lite kommunalt fond.
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Sammenlignet på hovednæringer framkommer følgende tall (SSB):

Figur 7: Sammenligning mellom Lyngen og Troms på hovednæringer. Kilde: Aviskatalo-
gen.no

36,4 % er sysselsatt i offentlig forvaltning i Lyngen mens tilsvarende tall for Tromsø er 40,7
%. Andel av befolkning med høyere utdanning i Lyngen er på Il,2 % - 10 % under fylkes-
gjennomsnittet. I Tromsø er andelen med høyere utdanning på ca 30 % av befolkningen.
(SSB/Aetat 2005)

Næringsmessig vil Lyngen og Tromsø supplere hverandre. Selv om Lyngen er "lillebror" så
er de utviklingsorientert —derfor ikke "til byrde" for Tromsø. Lyngen vil få tilgang til et
sterkt/robust næringsapparat i en storkommune, ellers betyr kommunegrenser muligheter i et
større marked for bedrifter. Arenaer og møteplasser vil åpne seg for næringsliv både i Lyng-
en og Tromsø.

Spørsmålet er om Lyngen får beholde fordelene ved å være i tiltakssonen. Så langt har ikke
staten tatt stilling til hvordan dette spørsmålet skal løses praktisk. Mest sannsynlig blir det
vanskelig å opprettholde virkemidler i en del av kommunen, mens de ikke er tilgjengelig i en
annen del. Men dette har blitt gjort før. Samisk utviklingsfond delte kommuner i støtte- og
ikke støtteberettiget områder.

7.1.3 Lokal identitet

Erfaringer fra andre kommuner som har vurdert sammenslutning viser at felles tilhørighet og
identitet er et viktig grunnlag for å få til en vellykket sammenslutning. Det vil derfor være
nødvendig å analysere om innbyggerne i disse to kommunene føler seg i "samme båt".8
Antakelig er det viktigere for innbyggerne i Lyngen å føle tilhørighet til Tromsø enn motsatt.
Det er først og fremst de som vil merke forskjellene med hensyn til kommunens tjenesteap-
parat. Innbyggerne i Tromsø vil merke lite til dette.

8 Jf• "Kommunestrukturmellomfornuftog følelser",Senterfor Bygdeforskning,2004.
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Vi skal se om det er noen fellesnevnere mellom de to kommunene. Slike fellenevnere kan
være felles kultur og organisasjonsliv, felles avis, regionsenter, kommunikasjon etc. Vi vil i
det følgende se på noen slike forhold. Handler Lyngsværinger i Tromsø, har de felles offent-
lige tjenestetilbud, samarbeider de interkommunalt og leser man de samme avisene, bruker
Tromsøværinger Lyngens fasiliteter, er de like eller er de grunnleggende ulike?

Framtid i Nord (FiN) har Nord-Troms som nedslagsfelt, og dekker Lyngen kommune med
eget kontor og journalist. Avisen har et opplag på 750 i Lyngen, og dekker derved 57,1 % av
husstandene. Bladet Nordlys har ikke eget kontor i Lyngenområdet, men har jevnlige opp-
slag om kommunen. Nordlys har et opplag på 807 og dekker 61,4 % av husstandene i Lyng-
en. Avisa Tromsø, som er lokalavis for Tromsø by har et opplag på 68 i Lyngen og dekker
derved 5,2 % av husstandene. I Tromsø er Nordlys den største avisen med en dekning på
57,5 %, mens Avisa Tromsø har en dekning på 36,3 %.

Lyngen komrnune har en dobbeltsidig tilhørighet hvor de på den ene siden historisk er sterkt
knyttet opp mot Lyngenfiorden og kommunene som tilslutter denne. Spesielt gjelder dette
gjennom trestammers møte og den kulturen som knytter de ulike minoritetene sammen.
Lyngen er medlem i Nord-Troms Regionråd, og har et betydelig samarbeid og fellesskap
med kommunene i nordfylket.

Samtidig har Lyngen på flere områder søkt samarbeid med Tromsø. Spesielt gjelder dette på
områdene:

reiseliv med sarneie i Destinasjonsselskapet i Tromsø

forvaltning av Lyngsalpene

utdanning hvor ungdom fra Lyngen reiser til Tromsø for å ta videregående og høyere
utdanning

samarbeid om realisering av Ullsfjordforbindelsen

Kulturtilbudet i Lyngen er relativt omfattende og favner fra musikk, kunst og idretts-
aktiviteter. Flere kunstnere er bosatt i kommunen. Bygging av Lyngenhallen har gitt be-
tydelig regional aktivitet. Solhov er scene for Lyngens kulturelle aktiviteter. Samtidig er det
åpenbart at Lyngsværingene ser mot Tromsø i forbruk av kulturelle opplevelser av noe for-
mat. Tromsø er også det naturlige handels- og servicesenteret for Lyngen. Det lokale og
amatørbaserte tilbudet i Tromsø og Lyngen er likt og vil kunne bidra til større og sterkere
enheter og samarbeid mellom kommunene. Det profesjonelle tilbudet er nærmest fraværende
i Lyngen, mens dette er sterkt tilstedeværende i Tromsø. Tilbudet i byen er noe som alle i
landsdelen nyter godt av; film- og musikkfestivaler er godt besøkt av publikum fra lands-
delen.

7.1.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

Lyngen hadde i 2001 281 stykker som pendlet ut av kommunen, hovedsakelig er disse an-
satte i entreprenørbransjen som arbeidet i Tromsø. Samtidig har også kommunen status som
tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark, og man kan anta at kommunen huser noen "Skatte-
flyktninger".
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Lyngen kommune har om lag 9 mil fra innerst til ytterste del av kommunen. Man har fast
veiforbindelse til Tromsø via Storfjord og Balsfjord, men de fleste velger å bruke ferge over
Ullsfjorden når Tromsø skal besøkes. Fra kommunesenteret Lyngseidet er det ca 7 mil pluss
ferge til Tromsø og 6 mil til ytterste del av kommunen —Nord-Lenangen.

Som kommunesenter har Tromsø mellom 6-9 mil til ytterdelene av kommunen. Avstandene
mellom Lyngen og Tromsø bør derfor ikke være et avgjørende hinder for et tett samarbeid,
alternativt en kommunesammenslutning.

7.1.5 Demokratiutvikling, valgdeltakelse, frivillighet og organi-

sasjonsliv

Lyngen kommune er en av forsøkskommunene med direktevalg på ordfører, gjennomført
første gang i 1999. Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget i 2003 var relativt høy med
60,4 % mot et fylkesgjennomsnitt på 54,8 %. I Tromsø var valgdeltakelsen på 55,3 %. Ar-
beiderpartiet har ordførervervet i begge kommunene denne perioden og er det største partiet.
Andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Lyngen er på 26 % hvilket er 11 under
fylkesgjennomsnittet. I Tromsø er andelen 51 %.

Valgdeltakelse på stortingsvalget i 2001 var på 72 i Lyngen og 74 i Tromsø. Lyngen
kommune har en liste "Kretsliste for området Russelv og Sør-Lenangsbotn", mens Tromsø
har "Foreldreli sten".

Lyngen kommune har stort innslag av lag og foreninger. Hovedformålene varierer stort, og
viser bred interesse fra båtforening, idrettslag, bygdelag, hang- og paragliding med mer.
Tromsøs omfang av frivillige, lag og foreninger er enormt stort. Organisasjoner og frivillige
samarbeider om kompetanseutvikling, fra sak til sak, på større arrangementer, de besøker
hverandre og drar på felles turer. Men dette er ikke spesielt for Lyngen og Tromsø. Organi-
sasjonslivet i Troms er sterkt integrert, og dette har sammenheng med at vi er et lite fylke
med mange små kommuner.

7.1.6 Administrativ kompetanse

Lyngen kommune har ca. 400 ansatte fordelt på ca 240 årsverk. Administrasjonssjefen er
kommunens øverste administrative leder med assisterende administrasjonssjef som stedfor-
treder. Lyngen kommune er organisert i en flat struktur med to nivåer, administrasjonssjefs-
nivået og driftsenhetsnivået. Administrasjonssjefsnivået er delt i stab og støttefunksjon,
driftsenhetsnivået er inndelt i driftsenheter. Staben har ansvar for overordnet fysisk og øko-
nomisk planlegging med fokus på strategi og utvikling.

I Tromsø har man også en flat struktur i to nivå, med rådmann som leder. Tromsø har be-
tydelig plankompetanse både operativt og på overordnet nivå. Tromsø har også egen juridisk
enhet.

Det hersker vel liten tvil om at den administrative kompetansen vil styrkes gjennom en
sammenslutning eller et tettere samarbeid mellom kommunene. Man vil få stordriftsfordeler,
samtidig som flere vil dele regningen for høy kompetanse på det administrative nivået. Sam-
tidig er det problemer knyttet til kapasitet, lokalkunnskap og byråkrati.
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7.2 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

7.2.1 Tjenesteprodusent

Lyngen kommune synes godt i stand til å ivareta rollen som tjenesteprodusent. Nytt syke-
hjem er bygd, barnehage- og skoletilbudet er godt utbygd. De ivaretar oppgaver som er
pålagt kommunen og har en god økonomisk fordeling over de ulike tjenesteområdene.
Kommunen går med et negativt driftsresultat, lånegjelden er som resten av fylket men av-
hengigheten av statlige rammeoverføringer er på nær 50 %. Endringer i inntektssystemet vil
følgelig gi kommunen store inntektsmessige konsekvenser. Dette vil sannsynligvis medføre
endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Tromsø sliter med å fylle alle kravene til tjenester, og mangler barnehager, skoler og syke-
hjem. På grunn av Tromsøs enorme vekst, har man ikke maktet å utvikle tjenester i takt med
antall innbyggere og deres behov. Samtidig har vi i Norge hatt en beregning og overføring av
rammetilskudd som har gitt fraflytningstruede kommuner fordeler. Dette har rammet
Tromsø, hvor overføringer har kommet opptil halvannet år etter at innflytting har skjedd.
Dette systemet har nå blitt endret.

I forbindelse med en sammenslutning eller et samarbeid mellom kommunene kan man anta
at Lyngen vil opprettholde sitt tjenestetilbud, mens Tromsø må arbeide aktivt for å etablere et
tilbud på tilsvarende nivå. Fordelene ved et samarbeid er at fagkompetansen bak tjeneste-
produsentene vil være betydelig styrket, og dette vil gi en tryggere tjeneste.

7.2.2 Samfunnsutvikler

Antallet ansatte knyttet til utvikling av næringsliv i Lyngen er gradvis redusert over de siste
ti år. Det samme gjelder for utviklingsorienterte stillinger. Kommunens samfunnsutvikler-
rolle blir stadig marginalisert gjennom en tvunget prioritering av statlig og lovpålagte opp-
gaver. Dette gir en betydelig personavhengighet knyttet til oppgaver som er utviklings-
orientert i kommune, hvor funksjoner følger personer heller enn institusjoner.

Kommunens rolle som samfunnsaktør i utviklingsprosesser er marginalisert det siste tiåret.
Stadig flere lovpålagte oppgaver har gjort at disse må prioriteres til fordel for utviklings-
orienterte oppgaver. Færre ansatte har ansvar for den overordnet strategiske utviklingen og
styringen i kommunen. Fagmiljøene blir mindre, og derved også mindre attraktiv for kom-
petent arbeidskraft.

Lyngen kommune vil ved en sammenslutning få et mer stabilt og mindre personavhengig
tilbud til næringslivet; fra primær- til tertiærnæringen. Samtidig vil distanse skape et problem
for utøverne. Lokalkompetansen og spissene på det Lyngen er god på, for eksempel plastin-
dustri, vil være redusert. Det tilbudet som dagens næringsliv i Lyngen får i form av skredder-
søm vil ikke gis av Tromsø kommune. Samtidig vil Tromsø kunne åpne et større marked og
en større grad av regionalisering og internasjonalisering av næringslivet i Lyngen.

For Tromsøs del, vil en innlemming av Lyngen medføre større ansvarsområde for landbruks-
og næringsavdelingen. Tromsø vil ha mye å lære av Lyngen i håndtering og behandling av
lokalt næringsliv. På miljøsiden vil Lyngsalpene i større grad bli et forvaltningsområde, i
tillegg til at næringslivet vil nyte godt av Tromsøs miljøkompetanse.
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Det er flere måter å imøtegå og revitalisere den administrative kompetansen i kommunen.
Blant annet gjennom økt samarbeid, bedre kommuneøkonomi, rekrutteringsfokus og kjøp av
overordnet plankompetanse.

7.2.3 Forvalter

Med i overkant av 3 100 innbyggere synes det klart at de generelle trekkene som Fylkes-
mannen identifiserer i de mindre kommunene med en fare for rettssikkerhet, manglende
kompetanse i komplekse plansaker og manglende overordnet planlegging også vil bli et
problem for Lyngen kommune. Konsekvensene er en mangel på overordnet planverktøy,
flere klagesaker, større personavhengighet, mange dispensasjonssaker og enkelt-
saksbehandling. Med utsikter til befolkningsnedgang kan dette bli ytterligere forverret i løpet
av noen år.

Tromsø har ikke i så stor grad redusert i antall ansatte på forvalternivået. Kommunen har et
sterkt fagmiljø med svært høy kompetanse. Mye av grunnen til dette er at Tromsø er univer-
sitetsby. Dette synliggjøres i statistikk over andelen høyere utdannete.

Bruk av Tromsøs juridiske kompetanse vil styrke rettssikkerheten og forutsigbarheten for
innbyggerne i Lyngen. En sammenslunting vil også gjøre det mulig å få lik forvaltning av
landskapsverneornrådene i Lyngsalpene.

7.2.4 Demokratiutvikler

Som en stor kommune i utstrekning har Tromsø vært relativt flinke til å inkludere omlandets
representanter i hvert enkelt parti. Dette har medført at geografiske områder ikke har følt seg
underrepresentert og derved sett behov for egne bygdelister. Lyngen bør følgelig bli tilbørlig
politisk representert i en potensiell storkommune. Dette til tross, avstandene vil bli større.
Dette vil redusere påvirkningen på det lokale demokratiet slik man er vant til i Lyngen. Et
tettere samarbeid vil kunne styrke det lokale organisasjonslivet både i Tromsø og Lyngen.

Så langt har Lyngen hatt mindre problemer enn fylket forøvrig med samfunnsengasjement og
deltagelse. Relativt sett har valgdeltagelsen vært høy, og flere partier er dominerende i lokal-
styret. Organisasjonslivet er oppegående med mange frivillige lag og foreninger. Med 3 100
innbyggere er det åpenbart at problemer knyttet til habilitet vil oppstå i enkeltsaker, men
dette er ikke et stort problem.
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7.2.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en
sammensluttet kommune. Det presiseres at scorene ikke er objektive, men er ment å gi et
bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 7: Skåringsskjema av kriterier og roller.

Tjenesteprodusent Tilgjengelighet + 0 0




Pendling




0 +

Samfunnsutvikler Lokal innovasjon og samfunnsutvikling + + ++




Lokal identitet + ++ +




Demografi




++ ++

Forvalter Administrativ kompetanse - ++ ++




Rettssikkerhet




++ ++

Demokratirolle
Demokratiutvikling, valgdeltagelse,
frivillighet og organisasjonsliv

+ + 0




Interkommunalt samarbeid
/regionrådsdeltagelse

__ - -
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8 MIDT TROMS

For Midt - Troms skal vi vurdere flere mulige strukturer:

Opprettholde dagens åtte kommuner.

En storkommune dvs, sammenslutning av dagens åtte kommuner - Berg, Torsken,
Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv.

To storkommuner der grensen går mellom innlandet langs E6 (Bardu og Målselv)
og Senja/kysten (Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy).

8.1 Gjennomgang av kriteriene

8.1.1 Demografi

Kapittel 4 Regional utvikling viser prognoser for utvikling i antall  innbyggere de neste fem-
ten år. I tabellen under framgår det hvordan denne utviklingen fordeler seg på aldersgrupper.
Tallene viser forventede endringer i % fra 2005 til 2020.

Tabell 8: Prognoser for prosentvis endring i ulike aldersgrupper fra 2005 til 2020.




0-19 år 20-49 år 50-69 år 70 år + Totalt
Tranøy -20 % -14 % -15 % 10 % -12 %
Torsken -8 % -14 % 5 % 4 % -5 %
Berg -26 % -12 % 11 % -4 % -10 %
Sørreisa -14 % -11 % 9 % 41 % -1 %
Dyrøy -27 % -16 % _7% -8 % -15 %
Lenvik - 6 % - 2 % 20 % 25 % 5 %
Målselv -12 % -5 % 19 % 22 % 1 %
Bardu _3% 1 % 10 % 38 % 6 %






Midt-Troms -10 % -5 % 13 % 22 % 1 %






Senja&kysten -11 % - 7 % 11 % 19 % 0 %
Målselv/Bardu - 9 % -3 % 15 % 27 % 3 % _

Hvis de åtte kommunene består, kan de tre største kommunene Lenvik, Bardu og Målselv
forvente vekst i innbyggertallet på hhv 5 %, 6 % og 1%. Sørreisa, den fjerde største kommu-
nen, vil ha en tilnærmet flat utvikling. De fire kommunene med under 1500 innbyggere, kan
forvente en bekymringsfull nedgang. Tranøy kan forvente en vekst i andelen eldre, kombi-
nert med en kraftig nedgang i den yrkesaktive delen av befolkningen. Nedgangen er så stor at
det må stilles spørsmål om hvordan kommunen kan klare å opprettholde nivået for kommu-
nal tjenesteproduksjon. Dyrøy kan forvente sterkest prosentvis nedgang av samtlige kommu-
ner (-15 %). Her fordeler nedgangen seg på alle aldersgrupper, også de eldre.

En sammenslutning til en storkommune i Midt-Troms vil bety over 30 000 innbyggere, og
dermed den nest største kommunen i fylket. Prognosene for aldersfordelingen viser at dette
vil medføre en tilnærmet flat utvikling i innbyggertallet (1 % vekst). Aldersammensetningen
vil imidlertid endre seg ved at andelen barn og unge går ned med ca 10 %, mens andelen
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eldre kan forventes å øke med 22 %. For kommunal tjenesteproduksjon betyr dette grovt sett
mindre behov for barnehage- og skoletjenester, og større behov for pleie-, omsorg- og helse-
tjenester.

En sammenslutning til to kommuner vil gi en kommune på Senja & kysten med ca.19600
innbyggere og en kommune i innlandet på ca. 10600 innbyggere. På sammen måte som i en
storkommune vil denne inndelingen fordele utviklingen slik at det totalt sett for kommunen
på Senja & kysten kan forventes en flat utvikling i innbyggertallet og for innlandet en vekst
på ca 3 %. Eldreandelen vil vokse kraftig i begge kommunene med hhv 19 % og 27%.

8.1.2 Lokal innovasjon og samfunnsutvikling

Området fra innerst i Troms ved Svenskegrensen til ytterst på Senja favner om et enormt
mangfold. I indre Troms er mange arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, mens Senja ligger tett
om mot rike fiskeressurser og har store fiskeindustribedrifter. I dette området finner vi de
tyngste industrimiljøene i Troms. Finnsnes har en regional rolle i form av betydelig vekst-
kraft samt et bredt servicetilbud til innbyggerne i regionen. Fordelt på de tre hovednæringene
ser vi at Senjakommunene relativt sett har betydelig større andel ansatte i primærnæringene.
I all hovedsak dreier dette seg om fiskeri.

Figur 8: Ansatte fordelt etter næring.

Med unntak av Lenvik ser vi at felles for alle kommunene er en stor avhengighet av offentlig
sektor som arbeidsgiver. For Bardu og Målselv, men også for Sørreisa er det i stor grad
ansatte i forsvaret som dominerer. Forsvaret er inne i en stor ornstillingsprosess, og dette vil
mest sannsynlig påvirke deler av sysselsettingsmønsteret i disse kommunene. I dag opplever
man drøftinger om å avslutte førstegangstjenesten og derved dimittere soldatene tidligere enn
planlagt som en innsparingskilde. Muligheter for å konkurranseutsette deler av Forsvarets
virksomhet i indre Troms har også vært lansert som alternativer. Det er åpenbart at dette
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stiller forsvarskommunene ovenfor store utfordringer både knyttet til økonomi, men like mye
til arbeidsplasser.

Senja Næringshage AS, en distribuert næringshage som er representert i kommunene Sørrei-
sa, Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy ivaretar etablererkontakten i disse kommunene. De
veileder gründere med etablering av bedrift. I de øvrige kommunene i regionen har man egne
næringsavdelinger.

Kommunene i regionen har relativt ulik størrelse fra 1 100 i Torsken til 11 200 Lenvik. Det
er derfor åpenbart at arbeidet med samfunnsutviklerrollen er relativt ulik for kommunene.
Kommunene har svært varierende frihetsgrader innenfor kommuneøkonornien. Statlige
rammeoverføringer utgjør fra 18 % til over 50 % av de kommunale inntektene. Noen av
kommunene har lånegjeld på over 100 000 pr innbygger, mens andre er under fylkes-
gjennomsnittet på 58 000. Noen har negativt driftsresultat, mens andre har et positivt resultat
for driften. Frihet i økonomien påvirker i stor grad hvor mye ansvar kommunene kan ta for
samfunnsutviklingen. Felles for de minste kommunene er at de har skåret ned på antall an-
satte som arbeider med utviklingsorienterte oppgaver.

Sammenslutning eller status quo

Området som helhet mangler en felles identitet og strategi næringsmessig. Som en kommune
tror vi det vil være vanskelig å ivareta utfordringene til det regionale samfunnet, erkjenne
behov for innsats, utvikle felles visjoner og strategier, prioritere virkemiddel og handling, og
kontinuerlig lære av hverandre og av andre slik KS har valgt å definere mulighetsrommet
(KS —samfunnsutvikler). Potensial for et styrket nærings- og utviklingsarbeid er bedre ved
sammenslutning enn samarbeid. Dette fordrer imidlertid at kommunene er enig i å slå seg
sammen. Så langt har bare Lenvik signalisert en viss positiv interesse for dette. De øvrige
kommunene har erklært til dels sterk motstand mot sammenslutning.

8.1.3 Lokal identitet

Kulturen i denne regionen er sterk, og preget av oppvekststed, identitet og røtter. På Senja er
kystkulturen svært framherskende og dominerende. På innlandet er det bondekulturen som
har påvirket utviklingen av den lokale identiteten. Deler av innlandet har egen dialekt. En
storkommune i Midt-Troms vil ikke umiddelbart medføre at samtlige innbyggere føler et
sterkt fellesskap og en lik identitet.

Studier som KS har gjort viser at det økonomiske fundarnentet for kommunale kultur-
institusjoner har bedret seg ved kommunesammenslutning. De små kommunene har over tid
vært gratispassasjer for regionale kulturinstitusjoner som teater, kulturhus, galleri og kon-
serthus. Når kommuner slås sammen er det flere som er med på å betale driftsstøtte eller
billett til disse viktige institusjonene. Kulturtilbud er svært viktig for rekruttering av arbeids-
kraft, tilbakeflytting og tilflytting.

Ungdom kjenner og respekterer ikke kommunegrenser på samme måte som eldre generasjo-
ner. Følgelig representerer økt samhandling muligheter for bedre opplevelses- og fritidstilbud
for unge. Muligheter for samarbeid knyttet til utdanningsfeltet med utvidet og bedre tilbud er
også til stede.
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Avis og avisdekning er en av faktorene som kan påvirke utviklingen av en felles identitet i en
region. Som oftest vil to aviser krige om å være nummer en. I dette området ser vi at Troms
Folkeblad står svært sterkt i alle kommunene i de ytre strøk:

Figur 9: Avisdekning på Senja. Kilde: Aviskatalogen

Oversikten viser at nummer to-avisen er Nordlys. Nye Troms, som er lokalavis for indre
Troms har tilnærmet ingen dekning i kystkommunen. Selv ikke Sørreisa kommune, som har
mye av den samme næringsstrukturen som innlandet, har avisen som valg nummer to.

Avisdekningen i innlandet er presentert i neste figur:
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Figur 10: Avisdekningen i innlandet. Kilde: Aviskatalogen.

60-65 % av husstandene i Bardu og Målselv leser Nye Troms. Lokalavisdekningen under-
bygger antagelsen om at det er relativt store forskjeller mellom indre og ytre strøk i Midt-
Troms. Det er andre faktorer som har påvirket regiontilhørigheten enn identitet.

Troms Folkeblad Nordlys Fiskedbladet

o Dyrøy

o Sørreisa

Tranøy

Torsken

Berg

o Lenvik
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8.1.4 Tilgjengelighet —pendling og avstand

Pendlingsmønster

Tabell 9: Pendlingsmønsteret for arbeidsreiser mellom kommunene i Midt-Troms, samt ut av
regionen. Tall fra PANDA for 2003.

Fra

Til

Bardu Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik
Ut av
regionen

Bardu 1628 171 1




1




33 245

Målselv 51 2890 31 2 2




128 367

Sørreisa 7 129 915 19 8 2 2 330 195
Dyrøy 2 10 30 352




6 21 124
Tranøy 3 8 4 1 432 1




189 90

Torsken




2 1




3 436 4 20 51
Berg




2




12 6 335 49 81

Lenvik 19 157 122 6 77 9 21 4046 639
Innpendling til
regionen 123 305 43 22 18 21 14 431




Som i mange andre kommuner i Norge viser tabellen at storparten av arbeidstakerne jobber
innenfor den kommunen de bor i. Pendlingstallene viser tydelig Lenviks funksjon som regi-
onsenter i Midt-Troms ved at den som eneste kommune har relativt stor innpendling fra alle
de andre kommunene i regionen. Det er også over 400 arbeidstakere som pendler inn til
Lenvik fra kommuner utenfor Midt-Troms. Av de åtte kommunene er det Målselv og Lenvik
som har netto innpendling.

I kommunestruktursammenheng er det verdt å legge merke til at det er ingen eller liten pend-
ling mellom flere av kommunene i regionen. Dette har sin forklaring i tradisjon, nærings-
struktur og geografiske forhold. Men en sammenslutning på Senja/kysten med eller uten
Bardu og Målselv, betyr sammenslutning av kommuner som med unntak av Lenvik, ikke har
felles arbeidsmarked. Dette ligger det bedre til rette for ved en sammenslutning mellom
Bardu og Målselv. Internveien på Senja som er under utbygging vil gi helt andre pendlings-
og samarbeidsrelasjoner mellom kommunene.

Avstand mellom kommunesentra

Et sentralt argument i kommunestrukturdebatten i Midt-Troms er hvor lange avstander det
blir i de nye kommunene hvis grensene flyttes. For eksempel må det være akseptabel reise-
avstand til det nye kommunesenteret hvor kommunehuset blir plassert og hvor alle eller
mange av de kommunale kontortjenestene og administrasjonen vil bli lokalisert. 1 avstands-
debatten er det likevel verdt å huske at de brukernære tjenestene som for eksempel barne-
hager, skoler, pleie og omsorg etc. må lokaliseres der innbyggerne bor, og dermed lite berørt
av at kommunegrenser flyttes.

I tabellen under fremgår det hvor lange avstander i kilometer det er mellom dagens kommu-
nesenter. Ideelt sett burde statistikken også vist avstanden fra bygdene som blir liggende i
ytterkanten av eventuelle storkommuner og inn til kommunesenteret. Dette fremgår ikke av
offentlig statistikk og må eventuelt utredes nærmere hvis kommunene velger å gå videre med
strukturspørsmålet.
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Tabell 10: Tabell: Reiseavstander mellom kommunesentrene (1999). Kilde: PANDA.

Fra/Til Bardu

>
z
«u

ul.
..

k
co Dyrøy

I

_ Tranøy

I

TorskenBerg

_I

Lenvik

I

Bardu 1 36 50 60 86 133 125 69
Målselv




1 34 62 70 117 109 53
'Sørreisa




1 30 37 85 76 20
Dyrøy




1 67 115 106 50

Tranøy




1 68 59 17

Torsken





1 41 65

Berg





1 56

Lenvik






1

Vi skal ikke i denne utredningen foregripe diskusjonen om nytt kommunesenter om grensene
flyttes i Midt-Troms. I vår drøfting tar vi utgangspunkt i Finnsnes som senter. I alternativet
hvor hele regionen slås sammen til en storkommune kan avstandene til Finnsnes fra de øv-
rige kommunesentrene leses av siste kolonne i tabellen. Lengst vil avstanden fra Sætermoen i
Bardu og Gryllefjord i Torsken bli, hhv. 69 og 65 kilometer. Men begge vil være under det
man i forbindelse med bo- og arbeidsmarkedsregioner regner som akseptabel reiseavstand
for dagpendling9. Tabellen viser videre at avstanden mellom de øvrige sentrene varierer fra 3
til 23 mil. Det betyr at det i en felles kommune må velges en sentralisert modell. Med det
mener vi at de fleste kommunale "kontortjenester" og fellesfunksjoner må plasseres i kom-
munesenteret, og kan ikke desentraliseres utover i de forskjellig gamle sentrene.

Hvis Midt-Troms deles i to storkommuner viser tabellen at avstanden mellom Sætermoen og
Moen er 36 kilometer. Her vil det være mulig å vurdere en desentralisert modell hvor noen
kommunale funksjoner plasseres på Sætermoen og noen på Moen. Den viktigste avveiningen
her er antakelig nærhet til innbyggerne og utnyttelse av eksisterende kommunehus versus
økonomi. På Senja/kysten vil avstanden være lengst fra Gryllefjord (65 km) til Finnsnes.
Avstandene mellom Dyrøy og Sørreisa til Torsken og Berg er så pass lang at det ikke er
realistisk med dagpendling mellom sentrene i disse kommunene.

Forblir kommunestrukturen som i dag, tilsier prognosene for befolkningsutvikling, spesielt
for Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg behov for økt samarbeid —ikke bare for "kontor-
tjenester", men kanskje også for brukernære tjenester. Ut fra pendlingsmønster og avstander
kan man stille spørsmålet om et enda mer omfattende samarbeid avhenger av Lenvik som per
i dag er stor nok til å klare seg selv? Og om samarbeidet blir svært omfattende, hva er det å
tjene på å ikke slå seg sammen?

9 I "Fakta og vurderingeromkring kommunestrukturi Buskerud"har Telemarksforskninglagt til grunn avstandskrite-
riumetsom er brukt i NIBRs inndelingav lokalearbeidsmarkedsregionersom er på 75 minutter.Med kjørehastighetpå

60 km. i timenblir dette ca. 75 kilometer.
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8.1.5 Demokratiutvikling og valgdeltakelse

I Troms har vi 115 928 potensielle velgere, og 61 702 benyttet seg av retten til å avgi stemme
i 2003. Om lag 47 % valgte ikke å bruke stemmeretten til kommune- og fylkespolitikk i
Troms. I Midt-Tromsregionen er det stor variasjon i deltagelse ved kommune- og fylkes-
tingsvalget i 2003:

Tabell 11: Deltakelse ved kommune- og fylkestingvalget i 2003.

Dyrøy Sørreisa Bardu Målselv Lenvik Torsken Tranøy Berg

61,8 59,2 58,5 48,3 52,9 68,9 68,1 70,4

Sammenlignet med fylket og landet har de Senja-kommunene Torsken, Berg og Tranøy en
fantastisk god valgdeltakelse på nærmere 70 %. For de to største kommunene Lenvik og
Målselv er valgdeltakelse bekymringsfullt lav på i under- og overkant av 50 %. Noe av
forklaringen kan ligge i et stort antall tilflyttere som vil bo i kommunen i relativt kort tid
knyttet til oppdrag i forsvaret.

Sammenslutning eller status quo

Med en så vidt stor kommune geograflsk sett som de åtte ville være, vil den geografiske
representasjonen reduseres. I dag er de aller fleste lokalsamfunn representert i kommune-
styrene. Det vil ikke være mulig i en framtidig storkommune. Dette vil gi større grad av
indirekte heller enn direkte representasjon. Mange frykter det blir vanskelig å nå fram med
argumenter ovenfor en større politisk enhet. Politikerne vil kanskje ikke ha den samme lo-
kale kunnskapen de i dag besitter. Samtidig øker muligheten for at lokaliseringsstridigheter
skal være basis for lokalpolitikk. På den andre siden kan komrnunestyrearbeid i små kommu-
ner bli tungt, uten utviklingsmidler og mangel på handlingsrom til å utvikle kommunen.

Som en eller to storkommuner vil potensial for å knytte relasjoner og derved realisere større
politikkområder nasjonalt og internasjonalt være mye sterkere til stede enn som åtte mindre
kommuner. Den politiske slagkraften vil være sterkest for en stor kommune, og følgelig vil
det politiske handlingsrornmet bedres betraktelig. 30 000 innbyggere høres sterkere nasjonalt
enn 1 000 gjør.

8.1.6 Administrativ kompetanse

Fordelt på i overkant av 30 000 mennesker er denne regionen dekket opp åtte ganger med
administrativ kompetanse som ordførere, rådmenn, økonomisjefer, arkiv etc. Det er dyrt å
opprettholde et administrativt apparat i samtlige kommuner. Svært få av disse tjenestene er
forsøkt effektivisert eksempelvis gjennom sentralbordtjenester og lignende.

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring for enkelte områder i de minste kommunene i
Troms. Dette er rettssikkerhet, enkeltsaksbehandling og mange dispensasjoner, manglende
spisskompetanse i komplekse saker, helse og sosial, barnevernssaker, miljøvern og regule-
ringsplaner.

Lenvik har fortsatt kapasitet til å ivareta de fleste av oppgavene knyttet til det kommunale
virket. De øvrige kommunene må antas å ha de problemer som fylkesmannen skisserer.

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 81



Side 50

Kommunene sliter med å utføre de lovpålagte oppgavene på grunn av stram kommune-
økonomi.

Sammenslutning eller status quo

Sammenslåtte kommuner rapporterer at de etter sammenslutningen har opplevd en sterkere
spesialisering av oppgaver og en betydelig kompetanseheving innenfor administrasjonen.
Det har vært lettere å rekruttere, delvis fordi kompetanserniljøene er større og bredere, men
også fordi arbeidsområdene blir mer utfordrede og interessante. De faglige miljøene synes
styrket og gir derfor et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Samtidig oppleves sammenslåtte kommuner som mer hierarkiske og byråkratiske. Det er
vanskeligere å få tak i riktig person, og innbyggerne får en viss distanse til den kommunale
administrasjonen. Bekjentskap til de ulike fagansatte og motsatt de ansattes kjennskap til
innbyggerne vil bli redusert ved sammenslutning. Spennet mellom overordnet og strategisk
kommunalt planarbeid til nærhet og lokalkunnskap er stort, og gir ulik kommunal be-
handl ing.

Større enheter gir muligheter for å håndtere større tiltak for kommunen. Flere kommunalt
ansatte gir mangfoldig kompetanse og ressurser til å gjøre større kommunale løft. Dette
gjelder både på investeringssiden og knyttet til relasj onsbygging.

8.1.7 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale samarbeidet

I Midt-Troms er det registrert 20 forpliktende interkommunale samarbeid som inkluderer
kommuner i regionen. Et kjennetegn er at kommunene i regionen hovedsakelig samarbeider
med hverandre, og i liten grad med kommuner i andre regioner. 18 av 20 samarbeid har bare
deltakere fra regionen Midt-Troms. Regionen har et relativt stort innslag av samarbeid om
brukernære tjenester, dvs. samarbeid innenfor PPT/skole og helse. Fire av de fem inter-
kommunale samarbeid som alle kommunene i regionen deltar i er i denne kategorien. Dette
skiller seg noe fra det samla bildet i Troms. Hovedvekten av samarbeid i fylket er innenfor
kategoriene tekniske tjenester og næring.
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Figur 11: Fordeling av interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

Det relativt store omfanget av interkommunalt samarbeid i regionene er et positivt element i
en vurdering av potensialet for felles identitet mellom kommunene i Midt-Troms. De fem
interkommunale samarbeidene som inkluderer alle kommunene i Midt-Troms betyr at det er
interaksjon mellom kommunene i regionen. Det kan bidra til å etablere en følelse av sam-
hørighet i regionen, og en interkommunal identitet.

Et slikt resonnernent er i enda større grad gjeldende når vi vurderer potensialet for identitet i
alternativet som skisserer to storkommuner i Midt-Troms. De fire Senjakommunene Berg,
Torsken, Tranøy, Lenvik, samt Sørreisa skiller seg ut ved å være de kommunene som er mest
tilbøyelig til å samarbeide med hverandre i regionen. Blant annet sarnarbeides det om PPT
(PPT-Midt-Troms), pedagogisk senter, SenjaLab og skogbrukssjef. Det er også etablert et
legevaktsamarbeidet mellom de fem kommunene og Dyrøy. I samarbeidet om Senja Avfall-
selskap er de fem kommunene og Dyrøy og Målselv deltakende kommuner. I tillegg har
Berg og Lenvik samarbeid om brannvesen og landbrukskontor. Utbredt samhandling (inter-
aksjon), og institusjonalisert samarbeid gjennom de interkommunale samarbeida gir grunnlag
for å etablere en identitet rundt alternativet Senja/kysten.

Bardu/Målselv som er det andre alternativet har samarbeid om PPT, i tillegg til at de inngår i
de fem samarbeida for Midt-Troms. Det betyr at det er et noe svakere grunnlag for identitet
for dette alternativet. Men det er også her samarbeidslinjer mellom kommunene som kan
utnyttes for identitetsbygging.

Pedagogisk senter

PPT

Senjalab

Legevakt

Jordmortjenesle

Krisesenter

Distriktsmedisinsk senter

Bibliotek

Museum

Kirkeverge

Tranoi
El •

Sonersa

114
t U

Salangen og
Lavanuen

01

Badu EI



r.3

* Brannvesen

# Feiertjenester

Felles teknisk planlegging

Senja Avfallselskap

Felles formannskapsrnøter

EI Regionradel

Forsvarsomstilling

Landbrukskontor
fl Skogbr ukssjef

•
* ID

Samarbeid

••

Ei
Totsken

Balsliord

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 83



Side 52

Hva er så forklaringen på disse kommunenes store samarbeidsvilje? Avstandene er innenfor
rimelighetens grenser, spesielt har alle omlandkornmunene relativt korte avstander til Finns-
nes, og dette gjør det mulig for kommunene å samarbeide, selv på brukernære tjenester. Det
er også en godt innarbeidet tradisjon og en kultur for samarbeid i området. I tillegg kommer
det relativt lave innbyggertallet. Dyrøy, Torsken, Tranøy og Berg har mellom 1050 og 1650
innbyggere, mens Sørreisa har ca. 3300. Det gjør det nødvendig og rasjonelt for disse kom-
munene å samarbeide på områder med stordriftsfordeler og kompetanseutfordringer. Når det
gjelder Lenvik så er de med sin størrelse og geografiske beliggenhet en naturlig drivkraft for
samarbeid, og en naturlig samarbeidspartner for de andre kommunene.

Det utbredte samarbeidet om brukernære tjenester i denne regionen kan også sees på som et
tegn på at kommunene ser det som vanskelig å utføre disse oppgavene alene. Dette illustrerer
en generell utfordring for små kommuner; nemlig den generelle kapasiteten til opp-
gaveløsning. Med en uforandret kommunestruktur i Midt-Troms og med større krav til
kommunenes kapasitet til oppgaveløsning i framtiden, vil kommunene i regionen måtte
samarbeide om stadig fiere oppgaver. Dette kan medføre noen ulemper knyttet til at for-
valtningen blir uoversiktlig for innbyggerne. At så mange tjenester er løftet ut av ordinær
kommunale driften i hver enkelt kommune, representerer også en styringsmessig utfordring
for politikerne. Det kan gjøre det vanskeligere for politikerne i kommunene å gjennomføre
prioriteringer mellom disse tjenestene.

8.1.8 Sentralisering og regionalisering

Sentralisering og filalisering har vært en tung trend som i stor grad har rammet de mindre
kommunene i fylket vårt. En rekke statlige instanser har regionalisert virksomheten til de
større kommunesentrene i Troms. Politi- og lensmannsetaten har regionalisert. Aetat hadde
tidligere tilstedeværelse i alle kommunene i Troms, men har i dag endret til regionkontorer.
En økende grad av sentralisering og regionalisering av statlige og fylkeskornmunale arbeids-
plasser påvirker kommunestrukturen. Tilfanget av interessant arbeidsplasser og service-
tilbudet forringes.

Samtidig har filialiseringen innenfor det private næringslivet medført betydelige struktur-
endringer. Dette kombinert med reduksjon i transportstøtten har medført at flere butikker har
måtte legge ned eller redusere virksomheten. Flere leverandører tar i dag betalt for å levere
varer til små tettsteder, eksempelvis bensin. Antallet butikker i distriktene har gradvis blitt
redusert, og i dag styres dagligvarebransjen av fire store som ikke har en målsetting om å
opprettholde bosetting i distriktene.

Når virksomhet regionaliseres innebærer dette at de minste kommunene taper disse arbeids-
plassene. Det samme gjelder når kommunene organiserer oppgaver i interkommunale sam-
arbeid. Enhetene lokaliseres oftest til de største kommunene innenfor det interkommunale
samarbeidet.

Sammenslutning eller status quo

Generalistkommuner vil styrkes gjennom sammenslutning fordi kommunene vil ha kraft til å
løse de oppgavene som er pålagt kommunene. Samtidig vil større kommuner ha de aller
fleste tilbud av både offentlig og privat karakter lokalisert innen kommunens grenser. Dette
vil gi innbyggerne et mer komplett tilbud. Samtidig vil dette innebære at avstanden til tjenes-
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tene geograflsk kan bli lenger. Dette gjelder også den psykiske distansen. Men i dag er det et
bredt samarbeid på tjenestesiden, og følgelig har mange vent seg til denne avstanden.

8.2 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

8.2.1 Tjenesteprodusent

I dagens situasjon må alle kommunene bruke budsjettdebatten til å kutte i tjenest-
eproduksjonen, og de må kutte relativt betydelig. Dette innebærer for flere av kommunene at
de må redusere tilbudet innenfor lovpålagte oppgaver, og samarbeide med andre kommuner
om disse tilbudene.

Samtidig ser vi at eksempelvis Sørreisa kommune har prioritert en total renovasjon av sent-
ralskolen, og planlegger utbygging av nytt alders- og sykehjem. Man påtar seg betydelige
kostnader samtidig som det er store usikkerheter knyttet til framtidig struktur. Innbyggerne i
Sørreisa vil fortsatt ha høy kvalitet på tjenestene, men det er ikke sikkert at andre kommuner
tar eller får denne sjansen.

1 befolkningsframskriving ser vi at antall eldre øker i de minste kommunene samtidig som de
arbeidsføre flytter ut. Ved å opprettholde dagens struktur vil det for noen av kommunene bli
vanskelig å tilfredsstille et økende behov for helse- og omsorgstjenester. Det er rett og slett
ikke innbyggere som kan påta seg disse oppgavene. I enkelte av kommunene vil det på sikt
være et for tynt befolkningsgrunnlag og skjev sammensetning, at det ikke er mulig å opp-
rettholde kommunale tjenester eksempelvis barnehage.

8.2.2 Samfunnsutvikler

Vi ser spesielt godt i Midt-Troms at størrelse på kommune har sammenheng med rolle som
samfunnsutvikler. Her har kommunene skåret betydelig ned på fagområder som ikke er
lovpålagt. Dette har gått ut over rollen som samfunnsutvikler, og Lenvik og Målselv er vel
kanskje de kommunene som fortsatt har mulighet til å spille en mer sentral rolle i et utvik-
lingsperspektiv. Dyrøy har vært dyktig på dette området.

Det er både pro og contra knyttet til større enheter. Det som synes åpenbart er at kommunene
ikke vil rå over mer ressurser i framtiden. Følgelig må kommunene prioritere hvilke roller de
skal ta i årene som kommer. Å ensidig fokusere på å opprettholde dagens struktur er ikke å ta
sin samfunnsrolle på alvor. Samfunnsutviklerrollen handler om politisk ansvar, blant annet å
se flere alternativer i stedet for å sanere det eksisterende.

8.2.3 Forvalter

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring på vegne av innbyggerne fordi de mindre
kommunene i mindre grad enn de store, ikke makter å ta en forvalterrolle. Dette innebærer at
fagkompetansen mangler, at det overordnede planarbeidet mangler og at dette truer retts-
sikkerheten. Det er vanskelig å argumentere mot dette. Våre analyser underbygger dessverre
akkurat dette bildet. Med mindre kommunene får en enorm økning i inntektene, så står for-
valterrollen ubesatt i mange kommuner i Troms, så også i Midt-Troms. Lenvik har ikke sett
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seg råd til å juridisk spisskompetanse. Sannsynligvis vil vi i årene som kommer se stadig
flere tilfeller av tilfeldig kommunal saksbehandling. Særlig fordi innbyggerne kjenner sine
rettigheter bedre og bedre.

8.2.4 Demokrati

I et perspektiv ensidig knyttet til valgdeltakelse er små enheter å anbefale. Gjennom små
enheter i dette området kan det synes som at befolkningen har tatt sitt demokratiske sam-
funnsansvar på alvor. I de minste kommunene er valgdeltakelsen skyhøy sammenlignet med
de større kommunene. Det er vel tvilsomt at politikerne i en storkommune vil klare å enga-
sjere så bredt som man har gjort i Senja-kommunene. Avhengig av hvor flinke de politiske
partiene er til å ta med ulike geografiske regioner vil det være representativitet.
Samtidig fordrer større kommunale enheter, være seg en eller to, at man klarer å skape inter-
esse og engasjement. Ikke minst må man klare å trekke de unge med gjennom å være inklu-
derende.

8.2.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at skåringene ikke er objektive, men er ment å
gi et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 12: Skåring av kriterier og roller.

Tjenesteprodusent Tilgjengelighet




0 ++




Pendling 0 - --

Samfunnsutvikler Næringsutvikling ++ + 0




Lokal identitet __ + -H-




Sentraliserin• ore ionaliserin + + --




Demografl ++ + __

Forvalter Administrativ kom•etanse ++ ++ --




Reiseavstander --




++

Demokratirolle Demokratiutvikling __ - +




Valgdeltagelse - 0 ++




Interkommunalt samarbeid 0 + ++




Re:jonrådsdelta•else 0 0 ++
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9 MELLOMALTERNATIVET

Rådmannsutvalget har skissert flere mulige kommuneinndelinger i Troms. Ett av disse er det
vi har kalt "Mellornalternativet". Dette er et alternativ som ser på sammenslutninger mellom
to eller tre av dagens kommuner i fylket (jf. kapittel 5). I samråd med oppdragsgiver skal vi i
dette prosjektet ikke vurdere sammenslutninger over fylkesgrensene. Dette medfører blant
annet at det i Sør-Troms foreslås en storkommune med fire av dagens kommuner. I dette
alternativet vil Troms fylke bestå av ni kommuner som vist på kartet:

Karlsøy Skjersoy

Kværlangen

Tromsø
lyngen

Nordreisa

Kaljord

Berg
Lennik

Torsken Balsfjord Storfjord

/Blarkoy

' Barslad

Tranøy
Sorreisa

Dyroy

lbestad

Salangen
Malselv

Lavangen
ratangen Bardu

.Kværjord
Skaniand

Figur 12: Kommuneinndeling etter "Mellomalternativet".

Dette alternativet går på kryss og tvers av dagens regioninndeling. Noen av enhetene kan
virke naturlige, mens andre er mer kontroversielle. Utfordringen nesten uansett inndelings-
alternativ er små kommuner versus lange avstander. Rådmannsutvalget setter som forut-
setning for dette alternativet at oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå
ikke endres.
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9.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

Tabell 13: Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag i "Mellomalternativet". Kilde SSB.




marstaa,
Kvæfjord,
Bjarkøy,

Skånland

lbestad,
Lavangen,
Gratangen

Torsken,
Berg,

Tranøy

Lenvik,
Dyrøy,

Sørreisa
Målselv,
Balsfjord

Bardu,
Salangen

Troms,
Karlsøy,
Lyngen

Storfjord,
Kåfjord

Nordreisa,
Skjerway,

Kvænangen

Befolkning 29 904 3 984 3 798 15 787 12 366 6 123 67 969 4 155 9 237
Befolkning 2020 30 277 3 591 3 446 16 072 12 175 6 343 75 139 4 041 9 438
Forventet endring 1,2 % -9,9 % -9,3 % 1,8 % -1,5 % 3,6 % 10,5 % -2,7 % 2,2 %








Areal i km`. 1454 km` 856 km` 1056 km` 1545 km` 4814 km` 3154 km' 4406 km` 2535 km` 6016 km`

Kommunen i Tromsøregionen blir klart størst med 68 000 innbyggere og Harstadre-
gionen får ca 30 000. Senja blir minst med om lag 3 800 innbyggere. Tre kommuner
vil ha færre enn 5 000 innbyggere.

Veksten i folketallet vil være størst for kommunen i Tromsøregionen. I løpet av de
neste femten årene forventes det en vekst på 10,5 % i Tromsøregionen. En slik kom-
mune ville i dag ha hatt ca. 44 % av befolkningen i fylket. I 2020 ville det ha vært 47
%.

De minste kommunene kan forvente fortsatt nedgang i folketallet. Alvorligst er ned-
gang i Indre Sør-Troms samt på Senja. Prognosene er gjort for dagens kommune-
struktur. Spørsmålet er om sammenslutninger til større kommuner kan bidra til en
mer positiv utvikling, ved at flere unge velger å bli boende kombinert med at det fø-
des flere barn.

Mellomalternativet vil medføre store kommuner målt i areal. Størst vil en ny kom-
mune i Nord Troms bli med 6 016 km2. Men også Målselv/Balsfjord og kommunen
rundt Tromsø vil måle hhv 4 814 km2 og 4 406 km2.

I dette alternativet vil tolv av dagens småkommuner (under 5000 innb.) inngå i nye
mellomstore kommuner. Åtte av dagens småkommuner vil inngå i tre nye små-
kommuner.

Endringene i kommunestrukturen i dette alternativet vil ikke gjøre Harstad og
Tromsø særlig mye større.

Oppsummert vil det luitiske i denne inndelingen være at befolkningsvake kommuner går
sammen med andre befolkningsvake kommuner uten at noen av fylkets "motorer" inngår.
Selv om de tre nye småkommunene blir noe større og det kan bidra til at færre flytter og flere
slår seg ned i kommunen, kan disse kommunene få det vanskelig med hensyn til å snu utvik-
lingen.

9.2 Næringsutvikling

Mellomalternativet vil innebære at kommunene får en viktig rolle for næringsutvikling på lik
linje med dagens kommunestruktur. Kommunene må deflnere sin rolle, og innholdet i denne.
Samtidig må de tørre å prioritere sterkere og mer tydelig innenfor næringspolitikken. De ni

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 88



Side 57

kommunene vil til en viss grad kjempe mot hverandre om større næringsetableringer eller
lokalisering av statlig arbeidskraft. Vi vil anta at dagens lokaliseringsstrid mellom kommu-
nene ikke vil minske ved valg av mellornalternativet.

Hvorvidt kommuner som har fra 3 500 innbyggere vil makte å ivareta en rolle som samfunn-
sutvikler er usikkert. Bakgrunnen for dette er at det nye inntektssystemet mest sannsynlig vil
ramme de veldig små kommunene. Det vil i mindre grad enn i dag kompensere for smådrift-
sulemper. Dette gjør at det ikke vil være kommunale ressurser, menneskelig eller i form av
kapital, til å ivareta rollen som nærings- og samfunnsutvikler. Samtidig viser utviklingen i
befolkningsgrunnlaget at de yngre og arbeidsføre forlater de aller minste kommunene til
fordeler for de større. De minste kommunene vil følgelig ha et lite næringsliv å ivareta.

En ny struktur vil i større grad sikre det kommunale tjenestetilbudet (dybde, bredde, kvali-
tet). Mye tyder på at det blir vanskeligere for små kommuner i fremtiden å være generalist-
kommuner med et godt tilbud. Det må videre antas at som fagmiljø vil de minste kommu-
nene være for små til å skape robuste fagmiljø som kan tiltrekke seg den ypperste kompetan-
sen.

Kommunene vil sannsynligvis ikke se seg råd til å besitte spisskompetanse på for eksempel
juridiske felt og tekniske fagområder. Vi ser allerede i dag at de minste kommunene sliter
med så vel rekruttering som å ha rom for spesifikk fagkompetanse. Dette medfører igjen
følgende problemer:

Rettssikkerhet, legitirnitet og habilitet

Lav kontinuitet, enkeltsaksbehandling og ulikebehandling

Manglende overordnede strategier

Dispensasj onssaker

Manglende kompetanse i vanskelige plansaker

Flere klagesaker

Oppsummert kan vi si at kommuner som går sammen med de største "kommunale motorene"
i fylket vil bli styrket. Små kommuner som går sammen med andre små kommuner vil fort-
satt få en tøff hverdag.

9.3 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale sam-

arbeidet

Sammenhengen mellom identitet og grunnlaget for sammenslutning er et krevende tema å
analysere. Det er ikke hensikten i dette prosjektet å gjøre det fullt ut. Vi skal derfor nøye oss
med å se på noen faktorer som kan fortelle noe om samhandlingen mellom kommunene per i
dag —interkommunalt samarbeid (i dette avsnittet), pendlingsmønster i avsnitt 9.4, og om de
sammensluttede kommunene tilhører samme lokalavis (avsnitt 9.5). Se også avsnitt 4,5.

Vi kan til en viss grad identifisere samarbeidslinjer mellom noen av de kommunene som
utgjør nye kommunale enheter i mellomalternativet. Det gjelder bl.a. for alternativet Nord-
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reisa-Kvænangen-Skjervøy. De sitter i mange av de samme interkommunale samarbeida i
Nord-Troms. Det samme gjelder for alternativet Berg-Torsken-Tranøy i Midt-Troms. Men
felles for disse to eksemplene er at de fleste av disse samarbeida også har andre deltakende
kommuner. Det interkommunale samarbeidet alene gir derfor ikke grunnlag for en felles
identitet om en enhet bestående av disse alternativa.

Det overordna bildet er derfor at det er lite sammenheng mellom mønsteret i det interkorn-
munale samarbeidet og kommunestrukturen i mellomalternativet. Det er heller slik at mel-
lomalternativet bryter opp noen etablerte samarbeidsmønster. Vi vil illustrere dette med noen
eksempler.

Målselv - Balsfjord: Disse kommunene har samarbeid på museum, på prosti og gjen-
nom ligningskontoret. Men Målselv orienterer seg i større grad mot andre kommuner
i Midt-Troms for samarbeid, og deltar her i ni interkommunale samarbeid. Balsfjord
på sin side deltar i fem interkommunale samarbeid, der Karlsøy er samarbeidspartner
på tre av disse. Det er derfor et svært lite grunnlag i det interkommunale samarbeidet
for at disse to kommunene naturlig hører sammen.

Storfjord —Kåfjord: De to kommunene er sammen i de 13 interkommunale samar-
beida som gjelder for hele regionen Nord-Troms. Men ut over dette orienterer Kå-
fjord seg i hovedsak mot andre kommuner som Kvænangen, Skjervøy og særlig
Nordreisa for samarbeid, mens Storfjord orienterer seg mer mot Tromsø.

Salangen —Bardu. Tidligere var Bardu en del av Indre Sør-Troms regionråd, men
valgte å melde seg inn i Midt-Troms fordi tilhørigheten var sterkere denne veien. For
øvrig samarbeider man på prosti. Utover dette er det ikke registrert noen interkom-
munale samarbeid mellom de to kommunene. Bardus samarbeid er med andre kom-
muner i Midt-Troms, mens Salangen samarbeider noe, men beskjedent, med Lavang-
en og Gratangen. Indre Sør-Troms har signalisert at de ønsker å knytte seg nærmere
Harstadregi onen.
Ibestad —Gratangen —Lavangen. Gratangen og Ibestad deltar i mange av samarbeida
for Sør-Troms, og har en klar orientering og forankring i den retningen. Lavangen
har på sin side noe samarbeid med Gratangen, men mangler den orientering mot Sør-
Troms. Som del av indre Sør-Troms regionråd har Lavangen også signalisert et tette-
re samarbeid med Sør-Troms.

Kommunene rundt Tromsø, Harstad og Lenvik har et felleskap og kan være naturlige enhe-
ter. Spørsmålet er om flere kommuner burde inngå i disse. For de andre inndelingene støtter
ikke det interkommunale samarbeidet opp under at dette er naturlige enheter.
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9.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

9.4.1 Pendlingsmønster

Arbeidspendling mellom kommunene kan fortelle oss i hvilke grad kommunene er knyttet
sammen i lokale arbeidsmarkeder. Stor grad av pendling mellom to kommuner betyr at
befolkning og næringsliv har felles interesse med hensyn til arbeidsplasser, service og tjenes-
tetilbudI°. Neste tabell viser pendlingsmønsteret for hele Troms. Kommuner som er foreslåtte
sammensluttet i dette alternativet, er merket med samme farge.

Tabell 14: Pendlingsmønsteret mellom kommunene i Troms. Kilde: PANDA 2003.
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Generelt viser pendlingsmønsteret at det er stor innpendlingen fra omlandkomrnunene til
Harstad, Lenvik og Tromsø. Dette omfatter flere av omlandkommunene enn de som i dette
alternativet inngår i samme kommune.

Fra Kvæfjord, Bjarkøy og Skånland pendler over 15 % av kommunenes arbeidstakere til
Harstad. Lenvik er foreslått sammen med Sørreisa hvor 20 % av kommunens arbeidstakere
er innpendlere, og Dyrøy hvor kun 4 % av arbeidstakeme pendler til Lenvik. Størst pendling
til Lenvik er fra Torsken som er foreslåtte sammen med Berg og Torsken. Mellom disse tre
er pendlingen størst fra Berg til Torsken hvor ca 3 % av arbeidstakerne pendler. Det vil si at
disse tre i liten grad er integrert i hverandres arbeidsrnarked. Karlsøy og Lyngen er foreslått
sammen med Tromsø, og disse har solid innpendling til byen. I tillegg dagpendler over 20 %
av arbeidstakerne i Kåfjord og Storfjord til Tromsø og har således sterkest tilknytning dit.
Disse to er foreslått som egen kommune, men med en ubetydelig arbeidspendling mellom
dem.

Nord-Troms viser pendlingsmønsteret at det mangler et sterkt regionsenter. Størst er inn-
pendlingen til Nordreisa, hvor nærmere 3 % av arbeidstakerne i Skjervøy og Kvænangen er

10 Jf. Faktaog vurderingeromkringkommunestrukturi Buskerud.Telemarksforskning,2004,
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innpendlere. Størst er innpendlingen fra Kåfjord (5 %) som ikke inngår sammen med Nord-
reisa i dette alternativet. Også for de tre resterende sarnmensluntingene ligger pendlingstalle-
ne under 5 % mellom kommunen.

Pendlingsmønsteret viser videre at de fleste arbeidstakerne jobber innenfor den kommunen
de bor i. I Tromsø hvor arbeidsmarkede er størst har over 90 % av arbeidstakerne jobb innen-
for egen kommune. Den laveste andelen finner vi i de mest næringssvake kommunene Skån-
land, Sørreisa, Tranøy og Storfjord hvor under 60 % jobber innenfor egen kommune.

Sammenslutning eller status quo

Legges pendlingsmønsteret til grunn i vurdering av hvor godt kommunene er integrerte i
hverandre og dermed hvor godt det ligger til rette for en sammenslutning, kan inndelingen
rundt de tre største kommunene virke funksjonell. Spørsmålet her er om noen flere kommu-
ner burde inngå i disse. For de øvrige seks kommuneforslagene er det et fellestrekk at det
ikke er utstrakt arbeidspendling innenfor de ulike inndelingene. Manglende felles lokalt
arbeidsmarked vil trolig bli en utfordring hvis noen av disse ønsker å vurdere sammenslun-
ting.

9.4.2 Avstander mellom kommunesentra

Et viktig spørsmål i diskusjonen om nye kommunegrenser er hvor lange avstander det vil bli
internt i de nye kommunene. Sentralt her er avstandene mellom innbyggerne og de kommu-
nale tjenestene og funksjoner som naturlig hører hjemme i kommunesenteret" . Vi har her tatt
utgangspunkt i at kommunesenteret tillegges de største kommunene —en tradisjonell innde-
ling. Det kan tenkes at nye kommuner vil finne nye måter å utføre de administrative tjeneste-
ne på —for eksempel distribuert administrasjon.

Ideelt sett burde vi sett på avstander fra bygdene som ligger i ytterdistriktene og inn til det
nye kommunesenteret, men slik statistikk har vi ikke hatt tilgang til. I tillegg er dette ikke
mulig så lenge det for flere av de mulige sammenslutningene er uklart hva som er det natur-
lige kommunesenteret. Dette bør derfor gjennomgås grundigere for de sammenslutningsal-
ternativene som går videre i prosessen.

I tabellen under har vi sett på avstander i kilometer mellom kommunesentrene i dagens 25
kommuner. Feltene med samme farge henviser til kommunene i "mellomalternativet". Med
hensyn til hva som kan regnes som "akseptable reiseavstander", se fotnote 9.

11 De brukernæretjenestene som hjemmetjenester,skole, barnehageretc. må være lokalisert der folk bor og blir

derfor i litengrad påvirketav at kommunegrenserflyttes.
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Tabell 15: Avstander i kilorneter mellom kommunesentrene i fylket. Kilde: PANDA
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Tabellen kan oppsummeres som følger:

I Sør Troms vil Harstad være det naturlige kommunesenteret. Reiseavstanden fra de
øvrige av dagens kommunesenter ligger innenfor rirnelighetens grenser. Bjarkøy lig-
ger 8 mil pluss ferge fra Harstad, og er derfor over grensen.

For kommunene i Indre Sør-Troms er avstanden mellom Ibestad og hhv. Årstein og
Tennevoll 8-9 mil, dvs, i overkant av hva som regnes som akseptabel reiseavstand.

I Midt-Troms blir det i dette alternative fire ulike kommuner, inklusiv Balsfjord og
Salangen. Ingen av reiseavstandene mellom sentrene er over 7 mil.

I Tromsøregionen gir dette alternativet en kommune mellom Lyngen, Karlsøy og
Tromsø. Avstandene fra Hansnes og Lyngseidet til Tromsø er hhv. ca. 6 mil og 6 mil
pluss ferge.

Mellom Hatteng og Olderdalen er det ca. 9 mil og dermed godt over akseptabel dag-
pendling for arbeids- og servicereiser.

I Nord-Troms er avstanden mellom Storslett til Skjervøy og Burfjord hhv. ca 5 og 7
mil og dermed innenfor akseptabel reiseavstand.

Sammenslutning eller status quo

Legges pendlingsmønsteret til grunn i vurdering av hvor godt kommunene er integrerte i
hverandre og dermed hvor godt det ligger til rette for en sammenslutning, kan inndelingen
rundt de tre største kommunene virke funksjonelle. Spørsmålet her er om noen fiere kommu-
ner burde inngå i disse. For de øvrige seks kommuneforslagene er det et fellestrekk at det
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ikke er utstrakt arbeidspendling innenfor de ulike inndelingene. Manglende felles lokalt
arbeidsmarked vil trolig bli en utfordring hvis noen av disse ønsker å vurdere sammenslun-
ting etter inndelingen i Mellomalternativet.

Med hensyn til avstander vil det bli langt, og lenger enn det vi har regnet som akseptabelt i
en felles kommune for Kåfiord/Storfjord og for Indre Troms.

9.5 Lokal identitet

Senter for Bygdeforskning har lansert begrepet interkommunal identitet som fundament for
vellykket eller mislykket kommunesammenslåing. Man har identifisert en rekke hammere og
byggere relatert til felles identitet i studier av kornmunesarnmenslåingsprosesser. En av
indikatorene er om kommunene dekkes av samme lokalavis, og avisens dekningsgrad i
området. Hvorvidt lokalavisens dekning er positiv til nærmere samarbeid / sammenslutning
mellom kommunene er også en av indikatorene (ikke sett på her).

I det følgende skal vi vise hvordan avisene i Troms er med på å bygge opp under lokal iden-
titet, men også synliggjøre hvilke kommuner som ikke hører sammen. Vi har valgt å holde
riksavisene, med unntak av Fiskeribladet, utenom denne sammenligningen. Lokalaviser som
indikatorer på tilhørighet, viser at mellomalternativet ikke godt nok sorterer i forhold til
dette. Blant annet bør følgende innlemmes:

Ibestad og Gratangen bør inn i Harstadregionen. Ibestad synliggjør en sterk samhørighet med
Harstad med en avisdekning på nær 80 % i Harstad Tidende. Gratangen deles mellom Har-
stad Tidende og Narvikbaserte Fremover.

Figur 13: Abonnement på regional og lokalaviser. Kilde: Aviskatalogen.no

Målselv og Bardu hører naturlig avismessig sammen, eventuelt også med Balsfjord som har
43 % lesere av Nye Troms og 65 % dekning av Nordlys. Salangen har overhode ingen dek-
ning på Nye Troms, Troms Folkeblad står meget sterkt, deretter Nordlys og Fremover.
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o Målselv

Bardu

Nye Troms NordlysFremo  erTroms
folkeblad

Figur 14: Abonnement på regional- og lokalaviser i Målselv og Bardu. Kilde: Aviskatalogen

I Midt-Troms er Troms Folkeblad det desiderte førstevalget, deretter følger Nordlys. Fiskeri-
bladet har god dekning i kystkommunene. Salangen og Lavangen har Fremover og Nordlys
som andre valget på lokalavis.

Figur 15: Abonnement på regional- og lokalaviser i Midt Troms. Kilde: Aviskatalogen

I Nord-Troms har avisen Nordlys hatt sterke tradisjoner, og den dekker ofte saker i regionen.
Framtid i nord kommer ut annenhver dag, og det er følgelig derfor Nordlys får en så vidt
sterk stilling i den nordligste delen av fylket. Også her står Fiskeribladet godt i kystkommu-
nene. Balsfjord har nok sterkere identitet mot sør enn mot nord basert på avisdekning.
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Figur 16: Abonnement på regional- og lokalaviser i Tromsøregionen og i Nord-Troms.

Kåfjord hører sammen med Nord-Troms, hvor Kåfjord er hjemkommunen til avisen Framtid
i nord, og har sterk tilknytning nordover mot Nordreisa og Kvænangen. Den samiske avisen
Åssu har bra fotfeste i Kåfjord som eneste kommune i Troms.

Figur 17: Abonnement på regional- og lokalaviser i Kåfjord og Storfjord. Kilde: Aviskatalogen

Kulturtilbud
Troms fylke har noen store kulturinstitusjoner og —arrangementer som samler folk fra hele
landsdelen for felles opplevelser. De største og mest omtalte er:

Festspillene i Nord-Norge i Harstad.
Divisjonsmusikken i Harstad.
Iliosfestivalen i Harstad.
Finnsnes i Fest.
Filmfestivalen i Tromsø.
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Nordlysfestivalen i Tromsø.
Riddu Riddu i Kåfjord.

Utover dette arrangerer de aller fleste kommuner kulturdager i løpet av sommeren. Disse
samler lokalbefolkning og utflyttere i stor grad.

Kulturhus flnnes i Skjervøy, Tromsø, Harstad og Finnsnes. I tillegg ferdigstilles kulturhus i
Målselv (Hegeli). Store idrettshaller har Lyngen, Lenvik, Tromsø, og Harstad (under oppfø-
ring). I tillegg finner vi badeland i Bardu og i Harstad. Skientusiaster har Bardufosstun hvor
det er tilrettelagt for aktiviteter på et høyt plan, og som er det nordnorske hovedsete for
idrett. Det er etablert et samarbeid kulturhusene og idrettshallene i mellom. På rnuseumssi-
den er det etablert regionvise institusjoner, og i Midt-Troms ble man i 2004 kåret til Norges
beste museum. Der samarbeider de syv kommunene; Balsfjord, Bardu, Målselv, Sørreisa,
Berg, Torsken og Tranøy.

Flere av arrangementene i fylket konkurrerer med hverandre om både tidspunkt og oppmerk-
somhet fra publikum. Det har derfor vært foreslått en større koordinering mellom de ulike
aktivitetene samt en bedre spredning over året. Arrangementene vil holdes uavhengig av
kommuneinndeling, og fortsatt bygge en felles identitet og plattform for det nordnorske ikke
en særegen Tromsidentitet. I Troms skiller man hovedsakelig mellom en kyst- og en inn-
landskultur. Innlandet er preget av østerdalsk bondekultur, mens kysten er preget av flsker-
bonden.

Religion har hatt mye å si i vårt fylke, og læstadianismen står sterkt spesielt i Nord-Troms.
Vi har i dag følgende fem prosti under Nord-Hålogaland Bispedømme:

Nord-Troms med Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Storfjord.
Tromsø Domprosti inkluderer Tromsø og Karlsøy.
Indre-Troms Prosti omfatter Målselv, Bardu, Balsfjord og Salangen.
Senja Prosti består av Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken.
Trondames Prosti er Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Bjarkøy og Gratangen.

Domstolene har en tredeling av tingretten i fylket med Nord-Troms, Trondarnes og Senja.
Ofoten Tingrett i Narvik dekker Salangen, Lavangen og Gratangen. Disse tre kommunene
har altså sin domstol i et annet fylke.

De 25 kommunene i Troms har samtlige statlige etater som forliksråd, lensmannskontor og
trygdekontor. De siste årene har ligningskontor, konfliktråd, sivilforsvar og arbeidskontorene
blitt regionalisert og er følgelig ikke representert i den enkelte kommune. En gjennomgang
av hvordan denne regionaliseringen har foregått, viser at de aller fleste etatene har skapt sine
egne regiongrenser. Det er på ingen måte noen enhetlig regionstruktur i Troms. Innbyggerne
har flere ulike sentra de må henvende seg til for å få statlig råd og veiledning.

Kampen i Troms
De siste tretti årene har Tromsø blitt enormt utbygd med sykehus, fylkeskommunal administ-
rasjon, universitet og høgskole og andre statlige institusjoner. Tromsø har måtte tåle mye
pepper for dette fra samtlige kommuner i Troms —Tromsø har vokst på bekostning av andre
kommuner. Særlig har Harstad vært høylytt i denne typen argumentasjon.

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 97



Side 66

En kommuneinndeling som et mellornalternativ vil bestå en periode for deretter å settes
under betydelig press om ytterligere sammenslåinger. Kommuner med 3 500 innbyggere vil
ikke være robuste nok til å motvirke sentralisering og utflytting. Tap av ytterligere arbeids-
plasser og en forvitring av samfunnet vil være resultatet.

Motsetningene kommunene i mellom er godt synlig i fylket. Svært få av de mindre kommu-
nene ønsker kommunesammenslåing. De stoler på at interkommunale samarbeid og de større
kommunene skal være behjelpelig. Fylket sliter med et storebror/lillebror-kompleks. De små
kommunene ønsker ikke å bli slått sammen med de store, og de store trekker på skuldrene i
redsel for å irritere på seg ordføreren fra nabokommunen. Denne holdningen har Nordreisa,
Tromsø, Lenvik og Harstad. Samtidig vil det være grenser for hvor lenge disse kommunene
kan ta ansvar for sine lillebrødre. Gratispassasjerproblematikk oppstår samtidig med et stort
demokratisk underskudd.

9.6 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

9.6.1 Tjenesteproduksjon

Mellomalternativet vil gi større kommuner sammenlignet med dagens struktur. Det gir mu-
ligheten for å redusere smådriftsulempen som de minste kommunene har i dag. Det som
vanskeliggjør en inndeling etter Mellomalternativet er at mange av forslagene til inndeling
synes ut fra de kriterier vi har sett på, å være usannsynlige enheter. De har verken et integrert
arbeidsmarked eller et omfattende interkommunalt samarbeid, og de samles heller ikke rundt
en felles lokalavis. Det er heller slik at inndelingen i mellomalternativet bryter opp det etab-
lerte samarbeidsmønsteret.

Vider er det betenkelig at åtte av dagens småkommuner inngår i tre nye småkommuner med
under 5000 innbyggere. Men høye eldreandeler i befolkningen vil disse kommunene fortsatt
kunne få problemer med ivareta alle oppgavene som tilligger en generalistkomrnune.

9.6.2 Samfunnsutvikler

Vi tror at de minste kommunene i dette alternativet fortsatt vil slite med økonomien. Og
drahjelp fra inntektssystemet er lite trolig. Dette gir svært lite økonomisk handlefrihet og
derved få ressurser til å ivareta rollen som samfunnsutvikler. Det er åpenbart slik at de mins-
te kommunene, er de som har størst behov for å ha kommunale tjenester og veiledning/hjelp.
Samtidig er dette de kommunene som har minst mulighet til å bistå. Tjenestene og kunnska-
pen blir personavbengig og fagmiljøene blir for små.

Vekstkraften vil ligge i de store kommunene med høye innbyggertall og et oppegående og
sterkt næringsliv. Vi ser en nedbygging av den lokale fiskerinæringen på bekostning av
større enheter. Dette innebærer at arbeidsplassene forsvinner langs kysten. Like store kutt har
vi også sett innenfor landbruket. Vi har ikke den fleksible og sesongvarierte arbeidsressursen
på landsbygda som vi tidligere hadde.
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9.6.3 Forvalter

Fylkesmannen i Troms har påpekt problemer knyttet til forvalterrollen i de minste kommu-
nene i Troms. Rettssikkerhet, fagkompetanse og habilitet er trukket fram. I mellomalternati-
vet vil vi få større enheter slik at habilitet ikke vil være så stort et problem. Samtidig antar vi
at ressursene kommunene under 5000 innbyggere besitter ikke vil endres nevneverdig. Dette
vil fortsatt gi problemer med fagkompetanse i en rekke saker samt en fare for rettssikkerhe-
ten.

9.6.4 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at scorene ikke er objektive, men er ment å gi
et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 16: Skåringer av kriterier og roller

•

Roller KrIterier

Skjervøy, .
Kvænangen
Nordrelsa

.
Kåfjord,
Storfjord

Tromsø,--
Lyngen,-
Karlsøy--

.
Balsfjord-
Målselv

Bardu,,'
Salangen

'.
Lenvik,.
Sørrelsa
Dyrøy

Tranøy,,
Torsken'
Berg

lbestad,.
Gratangen.
Lavangen

Bjarkøy,
Kvæfjord,
Harstad,
Skånland

Tjeneste-
produsent

Kommune-
størrelse

+




++ + 0 +




++




Befolknings-
srunnlag

0




++




+ 0




-- 0




Avstand 0 0




+ + 0





Forvalter
Kommunal
utviklinq

+ -- ++ + 0 +




++

Samfunns-
utvikler

Nærings-
utvikling

+




++ + 0 +




+




Identitet ++




+ 0 0 + +




+




Pendlinq +




+






0




Sentralise-
rinq

+




++ +




+ --




++




Kampen i
Troms

+ -- ++ 0




++




+

Demokrati
Politiske
saker

0




+ 0 - + ++ 0 +

Mellomalternativet viser en inndeling mellom kommuner som ikke gir en optimal løsning for
alle enhetene. Det er en utfordring at det fortsatt er flere kommuner som trolig blir for små
for fremtidige krav. Samtidig blir ikke avstandsproblemet til kommunesenteret nødvendigvis
løst bedre her enn i alternativet med økonomiske regioner. Eksempel på urealistiske innde-
linger er Kåfjord/Storfjord, hvor Kåfjord naturlig hører sammen med Nord-Troms og hvor
Storfjord er mer naturlig sammen med kommunene i Tromsøregionen.
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10 ØKONOMISKE REGIONER

Rådmannsutvalget har vurdert et alternativ som tar utgangspunkt i økonomiske regioner.
Dette er en inndeling som gir fem storkommuner i fylket, og må derfor betraktes som mer
drastisk i forhold til "Mellomalternativet" som ble presentert i kapittel 9. Alternativet har tre
ulike forslag til inndeling i Midt-Troms, Indre Sør-Troms og Sør-Troms.

Også for dette alternativet forutsetter rådmannsutvalget at ingen oppgaver skal overføres fra
kommunenivået til regionnivået, men nye oppgaver kan legges til kommunene.

10.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

Tabell 17: Befolkningsprognoser og kommunestørrelse i alternativet økonomisk regioner.




Kommuner inndelt etter økonomiske regioner Areal

Befolkning

2005

Bef.prognoser

2020

Forventet

endring

1 Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, lbestad 1695 km2 31 528 31 557 0,1 %

2 Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv 7090km2 15 286 15 545 1,7 %

3 Lenvik, Torsken, Berd, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy 2601 km2 19 585 19 518 -0,3 %

4 Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord 7434 km2 75 420 82 449 9,3 %

5 Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 7013 km2 11 504 11 453 -0,4 %








Ved et slikt inndelingsalternativ vil ikke Troms ha noen små kommuner. Den minste
vil ligge i Nord-Troms med ca. 11500 innbyggere, noe som i dagens målestokk vil
være en relativt stor kommune.

I tillegg til storkommunene hvor Tromsø og Harstad inngår, vil også kommunen hvor
Finnsnes inngår kunne regnes som storkommune etter SSBs definisjon.

Alle kommunene vil være store i areal. Størst vil kommunen rundt Troms bli med
7434 km 2, minst blir kommunen rundt Harstad med 1695 km 2.

Både sammenlignet med dagens struktur og strukturen i "mellomalternativet" blir den
geografisk ujevne veksten som prognosene viser, bedre utjevnet mellom kommunene i
dette alternativet. Kun kommunene i Tromsøregionen kan forvente markert vekst, de fire
andre vil holde seg omtrent på det folketallet som er i dag. Selv om andelen eldre vil
vokse og andelen yngre reduseres, kan en slik inndeling være formålstjenelig med hen-
syn til robuste kommuner med god kompetanse i tjenesteproduksjonen.

To store utfordringer vil være knyttet til en slik struktur: Lange avstander internt i hver
kommune kan gi et dårligere tilbud av kommunale administrative tjenester (jf "kontortje-
nester" i kap. 6.4) i form av tilgjengelighet. En endring i kommunestrukturen fra dagens
25 kommuner til fem storkommuner innebærer dessuten en stor overgang for innbygger-
ne.
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10.2 Kommunene som samfunnsutviklere

I et alternativ hvor den minste kommunen vil ha 11 500 innbyggere, og hvor det er fem
kommuner i Troms, er det åpenbart at kommunerollen som samfunnsutvikler vil styrkes.
Kommuner av denne størrelsen vil ha et betydelig bedre økonomisk og faglig fundament enn
dagens småkommuner:

Kompetansen i kommuneadministrasjonen styrkes betraktelig og rekrutteringen av
fagpersonell vil være betydelig enklere. Fagmiljøene i kommunene vil være mindre
sårbare og personavhengige.

Kommunen blir mer attraktive som arbeidsplass, særlig kombinert med reformer i
kommunenes arbeidsgiverpolitikk.

Andelen deltidsarbeid vil bli betydelig redusert, et mål som KS arbeider mot.

Større prosjekt og mer langsiktighet og forutsigbarhet er også en av mulighetene
knyttet til større kommunale enheter. Gjennom bredere og tyngre fagkompetanse vil
kommunene kunne påta seg større prosjekt. De vil ha muligheter til å etablere og vi-
dereutvikle disse i en betydelig større skala. Planleggingshorisonten blir lengre, ad-
ministrasjon blir mer forutsigbar og langsiktig.

Nye og viktige relasjoner og nettverk mot sentrale aktører kan utvikles til beste for
kommunal utvikling. Eksempler i Troms på dette er mange:

Troms fylkeskommune og oppgaver tilknyttet regional utvikling.

Innovasjon Norge og virkerniddelbruk.

Utdanningsinstitusjoner som universitet og høgskole.

Interessante bedrifter og organisasjoner.

Nasjonale og internasjonale kontakter.

t) Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Hålogalandssykehuset.

Kommuner i andre fylker med sterke fellestrekk.

Mange kommuner har vanskelig for å prioritere områder, spesielt i næringspolitikken. I
dag skal alle ha etablering på alle områder; reiseliv, olje og gass, havbruk og fiskebruk,
storslakteri med mer. Kommunene tør ikke prioritere enkelte områder og tillate seg å si at
her skal vi bli gode. Større kommunale enheter må tørre å gjøre strategiske overordnede
prioriteringer og satse på naturlige fortrinn tilknyttet næringsklynger.

Rettssikkerhet og habilitet vil bli betydelig mindre problemer med større kommunale
enheter slik de er skissert i denne modellen.

Gratispassasjerproblematikken forsvinner gjennom at alle er med på å betale for de
kommunale tjenester som tilbys. Dette er særlig et problem mellom små og stor nabo-
kommuner.
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Mye interkommunalt samarbeid gir et demokratisk underskudd og manglende offentlig
kontroll. Å organisere tjenester gjennom interkommunale foretak eller samarbeid gir
borgerne redusert innflytelse over offentlige tilbud.

Samtidig har vi også tidligere pekt på en rekke problemer knyttet til større enheter som vil bli
aktualisert i et alternativ med fem storkommuner:

Avstand til beslutningstager og distanse til politiske problemstillinger. I Troms, med
få unntak, er vi vant til å kunne kontakte kommunale myndigheter ved behov. Vi
kjenner de som er ansatt i kommunen, og både politikk og administrasjon er behjel-
pelig med enkeltsaker. Å hjelpe kommunens innbyggere og derved føle reell politisk
makt, er manges beveggrunn for å delta i politikk. Avstanden mellom beslutning og
de om påvirkes av disse er ikke lang i dagens struktur.

Mange vil nok finne kommunepolitikk og —administrasjon i en ny storkommune som
meningsløs. Politikk handler i stor grad om å finne gode løsninger på enkeltsaker. Få
politikere har så langt vært interessert i å bygge politiske beslutninger langs store
strategiske linjer. Så økt administrativ fagkompetanse og vekt på det overordnede vil
ikke nødvendigvis finne klangbunn i det politiske miljøet.

Disse store kommunale enhetene vil resultere i store uenigheter tilknyttet lokalise-
ring. Arbeidsplasser, sikring av eksisterende og tilgang til nye er viktig for ethvert
nordnorsk lokalsamfunn. Store enheter kan medføre forvitring og ytterligere fraflyt-
ting i ytterdistriktene, og press i sentrumsområdene grunnet mangel på attraktive ar-
beidsplasser. Kvænangen kommune uttalte nylig til avisen Nordlys at de opplever at
arbeidsplasser i det interkommunale samarbeidet hovedsakelig lokaliseres til Nord-
reisa.

"Big is beautiful" har vært den tunge trenden innenfor organisering de siste tiårene.
Samtidig har få forskningsresultater ensidig konkludert med det samme. Det er
mange fordeler knyttet til å være små. Man er mer fieksibel og mindre byråkratisk.
Man snur seg lettere, samhandlingen med omgivelsene er enklere og man har lettere
for å legge om kursen. Å fierne det politiske nivået i småkommunene og rasjonalisere
bort en del av det administrative nivået er ikke nødvendigvis effektivt. Det skal fore-
gå kommunal tjenesteproduksjon i alle av dagens kommuner i form av barnehage og
skole, helse- og sosialtjenester med mer.

Produksjonsenheter krever også administrativ kompetanse og nærhet. Fiskeri- og
havbruksbedrifter langs kysten har behov for en rekke offentlige tjenester, som ved
dette alternativet blir lokalisert langt borte. Å skape arbeidsplass for to har vært en
stor utfordring for kommunene, ved store enheter vil denne muligheten forsvinne.
Dette kan resultere i rekrutteringsproblemer ved produksjonsenheter langs kysten.

Virkemiddelsonen

Nord-Troms med kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen
og Skjervøy er i dag en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Tiltakssonen har
både bedrifts- og personrettede virkemidler som skal øke tilgang på kompetent personell og
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få til flere bedriftsetableringer. Sonen har gitt gode resultat og var i 2004 oppe til evaluering i
Stortinget. Her konkluderte man med at tiltakssonens virkemidler skulle styrkes.

Tiltakssonen er problematisk å håndtere i kommunestruktursammenheng når økonomiske
regioner legges til grunn. Karlsøy, Storfjord og Lyngen tilhører tiltakssonen, mens Tromsø
og Balsfjord ikke gjør det. Hvordan dette skal håndteres i praksis er det vanskelig å si noe
om. Det kan bli vanskelig å opprettholde dagens grenser —at sonen krysser tre øyer i en og
samme kommune synes vanskelig realiserbart og svært urettferdig. Dette er et område som
må klargjøres før beslutning om endringer i strukturer tas.

10.3 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale sam-

arbeidet

Som vi skrev i avsnitt 9.3 er sammenhengen mellom identitet og grunnlaget for sammenslut-
ning et krevende tema å analysere. Det er ikke hensikten i dette prosjektet å gjøre det fullt ut.
Vi skal derfor nøye oss med å se på noen faktorer som kan fortelle noe om samhandlingen
mellom kommunene per i dag —interkommunalt samarbeid (i dette avsnittet), pendlings-
mønster i avsnitt 10.4, og om de sammensluttede kommunene tilhører samme lokalavis
(avsnitt 10.5).

Sor-Troms; (Bjarkoy, Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Skånland)

Sør-Troms er den regionen med flest samarbeid av regionene i fylket. Det er registrert 34
interkommunale samarbeid som inkluderer kommuner i Sør-Troms. Det interkommunale
samarbeidet i Sør-Troms gjelder for et bredt spekter av områder. De er jevnt fordelt på de
ulike tjenesteområdene, og det samarbeides relativt mye om brukerretta tjenester (skole,
sosialtjenester og helse). Det er et relativt stort antall interkommunalt samarbeid der alle
disse fem kommunene deltar. De fem kommunene deltar sammen i 12 interkommunale
samarbeid.12 Det viser at kommunene i denne regionen orienterer seg mot hverandre for
samarbeid, og i mindre grad ut av regionen mot andre kommuner i fylket. Det er også relativt
mange samarbeid mellom to eller flere kommuner i regionen. Dette viser at det er en tradi-
sjon og en kultur for samarbeid i regionen.

Vår vurdering er at det interkommunale samarbeidet bidrar positivt til potensialet for en
felles identitet om den økonomiske regionen Sør-Troms. Kulturen og tradisjonen for samar-
beid gir et godt grunnlag for en felles identitet. Det er en stor grad av interaksjon mellom
kommunene i regionen (samarbeid og pendling), og det er delvis etablert en følelse av sarn-
hørighet i regionen (en interkommunal identitet). I tillegg er denne felles identiteten institu-
sjonalisert gjennom omfattende interkommunalt samarbeid med ulike konstellasjoner av
kommuner i regionen.

12 Disseer fordelt på; to interkommunalesamarbeidbarefor de fem kommunenei Sør-Troms,fem som inkludereralle
kommuneneog Gratangen,og fem meddeltakerefra alle kommuneneog andrekommuneri fylket.
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Indre Sor - Troms og Indre Midt - Troms (Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu og Målsel)

Det interkommunale samarbeidet i denne økonomiske regionen er beskjedent både i omfang
og bredde. Det er ikke registrert noen interkommunale samarbeid der alle disse kommunene
deltar. Alle de tre kommunene i Indre-Troms har etablert et samarbeid om skog som også
inkluderer Dyrøy. Salangen og Gratangen samarbeider om brann og feiing, mens Gratangen
og Lavangen samarbeider om oppmåling og IT. Det er vanskelig å se en kultur eller tradisjon
for samarbeid i dette området som gjør dette til noen naturlig enhet. Bardu og Målselv tilhø-
rer Midt-Troms (eller seg selv), og orienterer seg mot de andre kommunene i Midt-Troms for
samarbeid. De er deltakere i seks samarbeid, hvorav fem av disse inkluderer alle kommunene
i Midt-Troms.

Det interkommunalt samarbeidet i denne økonomiske regionen gir lite grunnlag for en felles
identitet om enheten. Det er liten grad av interaksjon mellom kommunene i form av institu-
sjonalisert samarbeid, noe som gir et svakt grunnlag for en felles kommune i den økonomis-
ke regionen.

Senja&kysten (Berg, Torsken, Lenvik, Tranoy, Dyroy, Sorreisa)

I kapittel 8.7 har vi beskrevet det interkommunale samarbeidet for denne økonomiske regio-
nen som omfattende både i omfang og bredde. Kommunene i regionen orienterer seg hoved-
sakelig mot hverandre for samarbeid, og det er en sterk tradisjon og kultur for samarbeid.

Det interkommunale samarbeidet bidrar positivt til potensialet for en felles identitet om
denne økonomiske regionen. Det er et godt grunnlag for en felles identitet. Det er høy grad
av interaksjon mellom kommunene i regionen, og denne er institusjonalisert gjennom omfat-
tende interkommunalt samarbeid mellom ulike konstellasjoner av kommuner i regionen. Det
bidrar til at det delvis er etablert en følelse av samhørighet, en interkommunal identitet, i
regionen.

Utvidet Tromsoregion (Tromso, Karlsoy, Balsflord, Lyngen og Storfjord)

Det interkommunale samarbeidet mellom kommuner i en utvidet Tromsøregion er beskje-
dent både i omfang og bredde. Det er ikke registrert noen interkommunale samarbeid der alle
disse kommunene deltar. Av dette kan det se ut som at det ikke er et samarbeidsmønster som
samsvarer med grensene for en utvidet Tromsøregion. I Tromsøregionen er det registrert åtte
interkommunale samarbeid, men ingen av disse innbefatter alle kommunene i den økono-
miske regionen. Storfjord og Lyngen har til nå orientert seg mot Nord-Troms i det inter-
kommunale samarbeidet. Samtidig har Lyngen signalisert et ønske om et nærere samarbeid
med Tromsø. Hvis dette blir realiteter, kan dette inndelingsalternativet være mer realistisk.
Spørsmålet er i hvilken retning Storfjord velger å samarbeide i en slik situasjon (jf per i dag
deltar Lyngen og Storfjord i 13 samarbeid sammen med de øvrige kommunene i Nord-
Troms).
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Nord-Troms (Skjervoy, Nordreisa, Kåflord, Kvcenangen)

Regionen Nord-Troms (da inkludert med Storfjord og Lyngen) er preget av meget høyt
omfang og stor bredde i det interkommunale samarbeidet. Det er registrert 31 interkommuna-
le samarbeid i regionen, og i hele 13 av disse deltar alle kommunene i Nord-Troms. De er
jevnt fordelt på de ulike tjenesteområdene, og det samarbeides relativt mye om brukerretta
tjenester (skole, sosialtjenester og helse).

1 alternativet økonomiske regioner er fire av de seks kommunene i Nord-Troms med. Disse
fire kommunene har alene samarbeid på fire områder. 1 tillegg deltar de sammen i 13 inter-
kommunale samarbeid på regionnivå. Det betyr at de fire kommunene sammen deltar i hele
17 interkommunale samarbeid. Det illustrerer at disse kommunene orienterer seg mot hver-
andre når de ønsker å samarbeide, De fire kommunene er vant til å samarbeide med hverand-
re. De har en solid tradisjon og kultur for samarbeid om å løse kommunale oppgaver. Dette
gir grunnlag for en felles forståelse og samhørighet mellom disse fire kommunene, som
igjen, isolert sett, er et godt utgangspunkt for en felles kommune.

Oppsummert er samarbeidet mellom kommunene mest omfattende i Sør-Troms Sen-
ja&kysten og i Nord-Troms. Hvis omfanget av slikt samarbeid legges til grunn for identitets-
bygging som igjen legges til grunn for en vellykket sammenslunting, kan det ligge best til
rette for det i disse to områdene.

10.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

10.4.1 Pendlingsmønster

Som i "Mellomalternativet" i kap 9, skal vi se på pendlingsmønsteret, men her med en innde-
ling etter økonomiske regioner. Pendling mellom kommunene kan fortelle oss noe om grad
av samhandling og fellesskapsinteresser mellom disse —et nødvendig viktig grunnlag for en
felles kommune. Neste kart viser pendlingen mellom nabokommuner innen samme økono-
miske region. Oversikt over det totale pendlingsbildet er presentert i avsnitt 9.4.
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Figur 18: Pendlingsmønster til nærmeste kommunenabo.

Et felles trekk mellom kommune rundt Harstad, Lenvik og Tromsø er at det vil være netto
innpendling fra alle de omkringliggende kommunene. Det er lite pendling mellom omlands-
kommunene. Dette mønsteret understreker at i en storkommune vil det felles arbeidsmarke-
det ligge i "kommunehovedstaden", men utover det har de ikke noe felles arbeidsmarked.

I det vi kan kalle innlandet er mønsteret mer uklart. Ingen av kommunene markeres seg som
den store innpendlingskommunen. For eksempel er det flere fra Gratangen som pendler til
Harstad og Tromsø enn til Sætermoen og Moen (jf tabell i avsnitt 9.4).

I Nord-Troms er det Nordreisa som har størst innpendling fra de andre kommunene i den
økonomiske regionen, men innpendlingen er ikke markant. Også Skjervøy har innpendling,
mest fra Nordreisa. Men utpendlingen til Tromsø er langt større fra alle fire kommunene enn
til noen av kommunene i regionen.

10.4.2 Avstander mellom kommunesentra

Et viktig spørsmål i diskusjonen om nye kommunegrenser er hvor lange avstander det vil bli
internt i de nye kommunene. Tabellen under viser avstander i kilometer mellom kommune-
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alternativet økonomiske regioner. Om hva som kan regnes som akseptabel avstand, se fotno-
te 9 i avsnitt 8.1.4.

Tabell 18: Avstander i kilometer mellom kommunesentrene i fylket. Kilde: Panda.




1
z

g
It

ffl "Fl
t.' ci. 2

c
0

cD

5

3 01

a

,Ti, i'' c;', A». I= 12
 £)

02 3
—

:2

—.
2 2i bj 2

,,, 2., .z

c
0

...z
Harstad 1 302 16 31 80 61 94 122 142 132 178 185 164 222 270 261 205 212 366 280 243 324 393 372 444
Tromsø
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Harstad vil være det naturlige kommunesenteret i Sør-Troms. Reiseavstanden fra de
øvrige av dagens kommunesenter ligger innenfor rimelighetens grenser, selv om
Bjarkøy ligger 80 km13pluss ferge fra Harstad. Avstanden mellom de øvrige kom-
munesentrene Bjarkøy og Ibestad er vel 14 mil, pluss ferge.

Tar vi utgangspunkt i at Moen/Bardufoss vil være kommunesenter for kommunen i
Indre Sør-Troms, samt Bardu og Målselv, ligger de "gamle" kommunesentrene mel-
lom 36-92 km unna. Lengst er det fra Årstein i Gratangen.

På Senja vil Finnsnes være et naturlig kommunesenter. Avstanden til de øvrige korn-
munesentrene er mellom 17 -65 km. Avstanden mellom de øvrige kommunesentra
vil i noen tilfeller være større. Lengst vil det være mellom Dyrøy og Torsken.

1Tromsøregionen vil avstanden til Tromsø være lengst fra Lyngseidet med vel 7 mil
og en 20 minutters fergetur. Fra ytre Lyngen er det hurtigbåt til Tromsø og Skjervøy.
Kortest er avstanden fra Hansnes med 6 mil. Det vil være 10 mil fra Hatteng til
Tromsø sentrum. Ytterkanten av Vannøy får en avstand på ca 8-9 mil pluss ferge.

I Nord-Troms er det Storslett som peker seg ut som senter i en stor kommune. Med
utgangspunkt i Storslett i Nordreisa, ligger de øvrige kommunesentrene under 75 km
unna.

Oppsummert vil avstanden til "kommunehovedstaden" fra de andre kommunesentrene stort
sett ligger innenfor det vi har tatt utgangspunkt i som akseptabel reiseavstand, jf. fotnote 9.

13 MenBjarkøyharvedtattsammenslutningmed Harstadunderbetingelseav Bjarkøyforbindelsen.
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Hva som vil være "kommunehovedstad" i Indre-Troms og i Nord-Troms er imidlertid usik-
kert.

Våre data viser hvor langt det er mellom dagens kommunesenter i kommunene som inngår i
samme økonomiske region. For enkelte bygder som ligger i utkanten av dagens kommune-
senter vil avstanden til et nytt kommunesenter i dette alternativet være mye lenger.

10.5 Lokal identitet

En inndeling i økonomiske regioner synes svært rasjonelt som utgangspunkt for en ny kom-
muneinndeling og grenseoppgang. Samtidig er det slik at mennesker ikke tar rene rasjonelle
beslutninger, men baserer beslutninger like mye på følelser og identitet. Hver av storkom-
munene har innebygd en intern motsetning mellom næringsvirksomhet, ulike identiteter og
kulturell tilhørighet:

Nord-Troms er en region basert på trestammers møte med kvener, samer og nord-
menn. Motsetningene mellom de ulike identitetene og religionene ser vi fortsatt
mange eksempler på i våre dager. I Kåfjord fjernes samiske skilt, og mange benekter
sin tilhørighet til etniske minoriteter basert på fordommer og ulikebehandling. Mot-
setningene påvirker naturlig nok den måten den kommunale tjenesteproduksjonen
skal foregå på. Samtidig er det store lokale forskjeller på næringslivet, som igjen på-
virker mentalitet.

Skoletilbudet på videregående nivå i Nord-Troms er lokalisert både i Nordreisa og på
Skjervøy. Kortbaneflyplass ligger i Sørkjosen, hurtigruten har daglig avganger nord
og sør fra Skjervøy. Skjervøy har også hurtigbåttilbud til Tromsø.

Tromsø-regionen er en smeltedigel hvor man vil ha noen av de mest avanserte miljø-
ene i verden på enkeltområder, hånd i hånd med bitte små bygder. Samtidig har
Tromsø over lang tid hatt et stort omland å forholde seg til, og således vunnet erfa-
ring i å ivareta ulike behov. Eksempelvis har man egen næringskonsulent for distrik-
tene, og man har et distribuert servicetorg. Forvaltningsmessig så deler man i dag:

Malangen med Balsfj ord

Reinøya, Rebbenesøya og Ringvassøys med Karlsøy

Lyngsalpene med Lyngen og Balsfjord

Tromsø og Karlsøy samarbeider om grunnskoletilbudet. Videregående skoletilbud
finnes i Tromsø og i Balsfjord. Mange av de fra indre Lyngen velger å gå i Balsfjord
på grunn av muligheter for pendling.

3. Indre Sør-Troms Regionråd signaliserte gjennom ordfører i Salangen i februar 2005
at Regionrådet nok ville komme til å søke samarbeid eller sammenslåing —tre kom-
muner var for lite grunnlag å drive regionalt samarbeid på. Han påpekte også at man
da ville se mot Harstad og Sør-Troms Regionråd fordi man der ville føle tilhørighet
samtidig som regionen har flere tilbud enn Midt-Troms ansees å ha.

Innenfor betegnelsen økonomiske regioner er de tre kommunene i Indre Sør-Troms
koblet til Bardu og Målselv. Næringsmessig og kulturelt kan man anta at disse vil
føle nærmere tilhørighet til Harstadregionen. Kystkulturen er fremherskende i disse
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kommunene, og mye av næringsaktiviteten befinner seg i skjæringspunktet mellom
fiskeri/havbruk og industri.

Bardu og Målselv er store på landbruk og forsvar og har en sterk innlandskultur med
røtter fra Østerdalen. På tross av en rekke felles trekk, blant annet over ti mils korn-
munegrense, vegrer Bardu seg for å slå seg sammen med Målselv. Bardu og Målselv
har næringsmessig mye til felles med Balsfjord, kanskje særlig gjennom landbruk og
tilhørende industri.

Flere har tatt til ordet for at Sørreisa har nærmere tilknytning til Indre Troms enn til
kysten. Til tross for at de har en rekke arbeidsplasser og nærhet til Bardufoss, er det
få andre indikatorer på at dette er tilfelle. For flere år siden iverksatte man et BMS-
samarbeid, som blant annet har munnet ut i en felles rnuseumsstruktur hvor man har
innlemmet andre kommuner.

Bardufoss har et bredt videregående skoletilbud som ungdom fra hele distriktet bru-
ker. I tillegg har man både sivil og militær pilotutdanning i Målselv. Det er også egen
flyplass som server hele Midt-Troms.

Harstadregionen

Bjarkøy har vedtatt at de kan slås sammen med Harstad forutsatt at Bjarkøyforbindel-
sen realiseres. Dette innebærer bygging av to tunneler/broer og fortsatt bruk av ferge
over det siste strekket. Regionen framstår som ganske homogen hvor næringsstruktur
og kultur er relativt lik. Alternativet ville være å ta med Gratangen i storkommunen
Harstad.

Vi tror at Sør-Troms vil komme styrket ut gjennom denne komrnuneinndelingen. Fol-
ketallet vil gradvis øke, og man blir en storkommune i norsk målestokk. Harstad er et
senter, både handel og service, for nabokommunene.

Harstad har videregående skoletilbud for regionen, og Kvæfjord har landbruksutdan-
ning. Harstad har egen høgskole med et bredt studietilbud. Flyplassen ligger på Eve-
nes og deles med nordre Nordland. Hurtigruten har daglige avganger nord- og søro-
ver. Det går hurtigbåt mellom Tromsø og Harstad med stopp på en rekke steder.

Midt-Tromsregionen

Verken Dyrøy, Sørreisa, Berg, Torsken eller Tranøy ønsker på politisk nivå en kommu-
nesammenslåing. De ønsker heller en styrking av det interkommunale samarbeidet. Len-
vik har fra politisk hold signalisert interesse for å drøfte muligheter for endring av kom-
munestruktur. For øvrig vises det til kapittel 8 ang Midt-Troms for analyser og vurde-
ringer.
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10.6 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

10.6.1 Tjenesteprodusent

Den geografisk ujevne befolkningsveksten som prognosene viser for dagens kommuner,
blir godt utjevnet i inndeling etter økonomiske regioner. Selv om andelen eldre øker og
andelen unge går ned, kan dette gi robuste kommuner med hensyn til god kompetanse i
tjenesteproduksjonen. Førstelinjen vil ha et ledd med fagkompetanse å hvile seg på, eks.
pedagogisk kompetanse for barnehagene, utviklingskompetanse for skolene og en sterk
medisinsk kompetanse for omsorgsenheter. Stordriftsfordeler og flere brukere vil være
positive effekter for tjenesteproduksjon —dette tror vi lettere lar seg realisere sammenlig-
net med interkommunalt samarbeid.

Utfordringene knyttet til denne strukturen vil være lange avstander internt i hver kom-
mune, som kan gi dårlig tilbud i form av tilgjengelighet. Men her skal vi huske at de bru-
kernære tjenesten stort sett må lokaliseres som i dag —der innbyggerne bor, mens "kon-
tortjenester" nok vil måtte sarnordnes til færre enheter sammenlignet med i dagens struk-
tur.

10.6.2 Samfunnsutvikler

1 et alternativ hvor den minste kommunen vil ha 11 500 innbyggere, og hvor det er fem
kommuner i Troms, er det åpenbart at kommunerollen som samfunnsutvikler vil styrkes.
Kommuner av denne størrelsen vil ha betydelig bedre økonomisk og faglig fundament
enn dagens småkommuner. Vekstkraft, klynger og bedre innovasjonssysterner, klare pri-
oriteringer, engasjement i større prosjekt, bedre gjennornslagskraft og lydhørhet fra andre
er positive effekter av kommunesammenslåing til økonomiske regioner. Større hand-
lingsrom fra kommunal administrasjon og politikere gir muligheter. Utad vil fem stor-
kommuner bli vesentlig mer synlige både regionalt og nasjonalt enn dagens 25 kommu-
ner

Problemer vil være distanse, mentalt og fysisk, en fare for at de store får hjelp men ikke
de små, uenigheter om lokalisering, usynlighet, manglende offentlige innkjøp hos lokale,
kommunikasjonsproblemer, byråkrati og hierarki, vanskeligheter med å fmne den rette
med mer.

10.6.3 Forvalter

En inndeling etter økonomiske regioner vil med stor sannsynlighet gi bedre rettssikker-
het, fordi kommunene vil ha ressurser til å tilsette juridisk kompetanse og bedre fagper-
sonell på ulike områder. Vi mener da at det vil redusere omfanget av dispensasjonssaker,
klagesaker, manglende overordnede planer. Videre vil det legge til rette for økt likebe-
handling, mindre habilitetsproblemer, samt mindre bruk av skjønn.
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10.6.4 Demokrati

Små kommuner har tradisjonelt sett hatt betydelig høyere valgdeltagelse enn større kom-
muner. Dette er ofte antatt å skulle gi mer demokrati og medbesternmelse. Samtidig viser
det seg at mindre kommuner lettere kan bli utsatt for kupp fra eksempelvis bygdelister.
Kommunestyrer og formannskap er små og svært personavhengig. Med en inndeling på
fem kommuner i fylket vil politikerrollen bli både kompleks og krevende, og dermed
også av mange oppleves som mer spennende.

Samtidig handler politikk i stor grad om engasjement i enkeltsaker. I Nord-Norge finnes
det mange eksempler på dette gjennom Finnmarkslista, Finnmarksopprøret og Kystparti-
ets inntreden i norsk politikk.

Vi tror det er både fordeler og ulemper knyttet til demokratisk mangfold og kommu-
nestørrelse. En inndeling i storkommuner kan i verste fall redusere både det lokale enga-
sjementet og valgdeltagelsen. Samtidig ser vi at mange engasjerer seg politisk og ønsker
å stå på politiske lister i de større kommunene. Mange framhever en profesjonalisering
av politikerrollen, mens andre frykter denne formen for yrkesdeltakelse.

10.6.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at skårene ikke er objektive, men er ment å gi
et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 19: Skåring av kriterier og roller i inndelingsalternativet Økonomiske regioner.

Roller Kriterie Nord-Troms TroMss Indre Midt-Troms Senja' Ser-Troms
Tjenesteprodusent Befolkningsgrunnlag -f—f- -H- -H- ++ ++




Areal __ __ __ + +

Samfunnsutvikler Utvikler + + + + +




Identnet + _ + + -H-

Forvalter Rettssikkerhet -H- ++ -H- ++ ++

Demokratirolle Poltisk handlingsrom ++ ++ ++ ++ -H-




Nærhet 0 - -- 0 +
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11 OPPSUMMERING OG KOMMENTARER

11.1 Hva har vi gjort

Vi har i denne utredningen søkt å synliggjøre fordeler og ulemper ved dagens kommune-
struktur sett i lys av nasjonale utviklingstrekk. Vi har videre analysert framtidige muligheter
og konsekvenser for den enkelte kommune knyttet til rollen som samfunnsutvikler, forvalter,
tjenesteprodusent og dernokratiarena. Gjennom en lang rekke kriterier har vi belyst hvordan
det kommunale tjenestespekteret påvirkes av nasjonal politikk, statlige rammeoverføringer,
befolkningsutvikling, interkommunalt samarbeid med mer.

Denne utredningen har ikke som ambisjon å sette to streker under svaret for en framtidig
komrnunestruktur i Troms. Vi har forsøkt å stille en del spørsmål og analysere disse knyttet
opp mot idealer som generalistkommuner og vår fremste demokratiarena. Vi har flyttet
mange kommunegrenser, og vet at noen av alternativene er urealistiske. Samtidig tror vi det
er viktig å analysere kommunestruktur med nye øyne.

Vi er fullstendig klar over at kartene som illustrerer ulike muligheter vil komme til å skape
debatt. Kanskje mer debatt enn den faktiske muligheten til å løse kommunale oppgaver i
kommune-Troms. Slik vil det åpenbart være, og dette gir media en mulighet for å stille
aktørene opp mot hverandre. Andre utredninger av dette slaget har valgt ikke å ta stilling til
hvordan kartet skal se ut, nettopp for å unngå at debatten styres av kart heller enn funksjoner,
innhold og identitet.

11.2 Hva bør gjøres videre

Denne utredningen har kommunepolitikerne som sin primære målgruppe. Følgelig bør utred-
ningen brukes som grunnlag for en debatt i kommunestyrene om den enkelte kommunes
oppgaver og roller. Vi håper jo at utredningen brukes slik at man ser på egen og naboens
kommune med nye øyne, at man stiller spørsmålstegn ved vedtatte sannheter.

I realiteten har hver enkelt kommune tre valg:

Å bestå som kommunal enhet

Å tilnærme seg naboene i øst, vest, sør eller nord gjennom et videre arbeid
fundert på denne utredningen, eller elementer av den

Å utvide det interkommunale arbeidet

Så langt ser det ikke ut for at noen av de politiske partiene som vil støtte et forslag om
tvangssammenslutning av kommunene, så alternativ 1 og 3 er fullt realiserbart.

Samtlige fylker, med unntak av Sogn og Fjordane, har gjort denne typen utredning og pro-
sjektarbeid i regi av KS. Dette er delprosjekt av et stort KS-prosjekt sentralt som gjøres i
samarbeid med KRD. De fylkesvise prosjektene skal munne ut i en stortingsbehandling i
2006 som skal ta for seg framtidig kommunestruktur og en mulig oppgavefordeling. Det er
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derfor viktig at kommunestrukturprosjektet gis en grundig behandling i det enkelte kommu-
nestyre slik at stortinget har et godt grunnlag for å ta sine beslutninger på.

11.3 "Røyksignaler"

I arbeidet med denne utredningen har vi støtt på mange paradokser, som det kan være på sin
plass å avslutte utredningen med. Vi har valgt å oppsummere disse paradoksene punktvis
som følger:

Den kommunale lysten:
Det er et rart at blant de 25 kommunene i Troms ikke er noen som offensivt ønsker å
slå seg sammen med andre kommuner, Særlig tatt i betraktning det nasjonale fokuset
på kommunestørrelse. Noen unntak finnes:

I Lyngen har ordføreren stilt spørsmål om Nord-Troms regionen er den rikti-
ge samarbeidspartneren for kommunen, og at en tilnærming til Tromsø kan
være aktuell. De ønsker primært samarbeid med Tromsø om kommunale
oppgaver.
I Bjarkøy kommune stemte 90 % av befolkningen ja til kommunesammen-
slutning med Harstad, under forutsetning av at Bjarkøyforbindelsen (fast vei-
forbindelse) blir realisert.
Skånland vil også slå seg sammen med naboene, men de har nettopp hatt en
folkeavstemning hvor Tjeldsund sa nei, og Evenes trakk seg ut av prosessen
før det kom så langt.

Lenvik vil gjerne være som de er, men hvis noen av naboene tar initiativet til
en sammenslutning vil nok Lenvik stille seg positiv til dette. Men de fleste
naboene sier nei. Tilsvarende problemstilling finner vi i Nordreisa og Nord-
Troms. De store kommunene vil ikke ta stilling til sammenslutning, men har
åpne armer i forhold til samarbeid. Redselen for å bli oppfattet som for domi-
nerende ovenfor nabokommuner er svært framtredende. Dette er den uttrykte
holdningen til Nordreisa, Tromsø, Finnsnes og Harstad.

Tvang skal ikke brukes i sammenslutningssaker, alt skal baseres på frivillighet. Betyr
dette en 100 % frivillighet fra samtlige kommuner?

Hvis frivillighet fortsatt skal være hovedmålet og insitamentene til sammenslutning
fraværende, vil dagens kommunestruktur bestå.

Driverne for sammenslutning har ikke grobunn blant de politiske partiene i Troms.
Selv om mange erkjenner at vi må gjøre noe, så skal det ikke gå ut over "vår" kom-
mune.

I stedet for å bruke tvang så opplever kommunenes at de seigpines gjennom økono-
miske insitamenter. Gjelden er høy i samtlige kommuner og avhengigheten av statli-
ge rammetilskudd er store. En endring i rentenivået vil feie fundamentet under beina
på de aller fleste kommunene. Det samme vil en endring i inntektsoverføringene.

Til tross for økonomiske gulrøtter fra KRD, har ingen av kommunene i Troms latt
seg friste av statsråden til å slå seg sammen innen 1. juni 2005.
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Kommunale oppgaver:
Kommuner pålegges stadig nye oppgaver, det følger ikke friske midler med til å løse
disse oppgavene, så kritiseres kommunene av innbyggere og staten for manglende
innhold samtidig som forventningene skapes av staten til kommunalt tjenesteinnhold.

Forskyving av problemer vil oppstå. De minste kommunene vil ha det samme beho-
vet for kommunale tjenester, de unge vil flytte og de gamle blir igjen. Men hvem skal
passe på de gamle og hvor skal de være? Skal de gamle også flyttes til sentra fordi
det i distriktene ikke finnes arbeidskraft til å pleie de eldre, eller vil endring i korn-
munegrensene endre dette?

Er det bare kommunene som skal besørge utvikling i distriktene? De statlige etatene
har trukket seg ut av de minste kommunene og derved sørget for tap av verdifulle ar-
beidsplasser.

Er kommunesammenslutning det eneste svaret man står ovenfor med hensyn til ut-
fordringene i kommunene?

Demokratiet:
Er de små kommunene så mye mer demokratisk enn de store? Mulighetene for å
kuppe er så absolutt til stede. Er det spennende å være politiker i de minste kommu-
nene hvor kutt er dagsorden kontinuerlig og hvor utviklingspotensial er i ferd med å
forsvinne?

Er den gradvis manglende kompetansen i kommunene knyttet til en rekke oppgaver i
ferd med å gi oss et demokratisk underskudd?

Interkommunalt samarbeid:
Vi har utstrakt grad av interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet praktiseres
gjennom et indirekte demokrati, hvor valgte representanter velger delegerte. Ofte er
det ordføreren som representerer eierskapet i interkommunale samarbeid. Saksarbei-
dene har ofte preg av manglende offentlig innsyn.

Gratispassasjerproblernatikken er til stede. Det er grenser for hvor mange oppgaver
en kommune kan påta seg for naboene, uten at det følger midler med. Eksempler på
dette er kulturtilbud, som kino, teater, galleri og konserter. Nabokommuner benytter
tilbudet, men betaler ikke sin andel. Det interkommunale samarbeidet drives i stor
grad av de største kommunene, og dette koster penger. Eksempelvis føler Indre Sør-
Troms seg for liten til å få i gang reelle interkommunale samarbeid med tre små
kommuner.

Interkommunale samarbeid gir ofte arbeidsplasser til den kommunen som i utgangs-
punktet er sterkest, og har det tyngste fagmiljøet. Dette medvirker til å utarme allere-
de tynt befolkede kommuner med få arbeidsplasser.
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12 VEDLEGG

Oversikter over samarbeidet mellom kommunene. Kilde: regionrådene:

Sør-Troms

Kommuner: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Ibestad, Bjarkoy

Samarbeid Samarbeidspartnere Merknader

Regionalt samarbeid




Politisk samarbeid Sør-Troms alle Sør-Troms regionråd m/felles sekretariatstjeneste. Nye

vedtekter av 1994

Politisk samarbeid Kommuner i Ofoten, Vesterå-

len, Lofoten og Sør-Troms

Tilslutning til vedtekter for Hålogalandsrådet i 1993.

Enklere samarbeidsform vurderes nå

Administrasjon




Juridisk bistand Kvæfjord,Bjarkøy,Evenes,

Ibestad.Lodingen. Skånland,

Tjeldsund

Juridisk bistand, konsultativt og ved rettssaker. Avtale

av 1979 med nåv adv.fa Nilsen og Fagerholt.

Revisjon 18 kommuner, fylkeskommu-

nen

Revisjonstjenesteretterkommunelovogforskrift.

Avtale om deltakelse i interkomm selskap 2004-2006

Revisjon Ibestad.Skånland,Gratangen,

Salangen,Lavangen,Dyroy,

Bardu

Sør-Troms kommunerevisjon IKS. Revisjonstjenester

etter kommunelov og forskrift.





Skole:




Grunnskole Harstad, Bjarkøy Bjarkøy kjøper elevplasser av Harstad —elever Gryøya

Grunnskole Sør-Troms alle + Gratangen Regionsamarbeid med fylkesmannens utdanningsavd

som pt delfinansierer en regionkontakt

Grunnskole Sør-Troms alle + Gratangen Avtale av 1995 om interkommunal PP-tjeneste

Førskole Kvæfjord, Harstad Tilsyn barnehager

Førskole Sør-Troms alle + Gratangen Kompetanseutvikling via kontaktutvalg

Sosialtjenester:




Flyktningbosetting Kvæfjord, Harstad Introduksjonsprogram

Arbeid/aktivisering

funksjonshemmede

Kvæfjord, Harstad Arbeidsplasstilbud ved Trastad Produkter fra 1991

Krisesenter Kvæfjord, Bjarkoy, Harstad Tilskudd Harstad krisesenter. Ikke avtalefestet

Barnevern Kvæfjord, Harstad Bruk av familieråd

Barnevern Harstad, Bjarkey Barneverntjenester

Sosiale tjenester Harstad. Bjarkøy Sosialtjenester





Kultur:




Bygdebok Skånland, Ibestad, Gratangen Astafjord bygdebok

Museum Kvæfjord,Bjarkøy,Harstad,

Skånland

Driftstilskudd til Trondarnes Distriktsmuseum





Næring:




Tilrettelegging/ bistand Bjarkøy, Harstad, Skånland Destination Harstad yter bistand innen markedsføring
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næringsliv




og turistinfo. Ny avtale fra 2004 er stilt i bero

Skogforvaltning Kvæfjord.Bjarkøy,Harstad,

Skånland

Felles stilling som skogbrukssjef fra 1994. Kvæfjord

kommune har arbeidsgiveransvar

Landbr.forvaltning Harstad, Bjarkøy Hele landbruksfunksjonen

Veterinærtjeneste Kvæfjord. Sortland Driftstilskudd veterinære tjenester. Avtale av 1998 er

utgått, foreløpig videreført til ut 2005

Tekniske tjenester:




Beredskapmotfor-

urensning mv

Sør-Tromsalle+Dyrøy,

Gratangen, Lavangen. Salang-

en,

Felles beredskapstjeneste mot akutt forurensing av

land, vann og sjø. Samarbeidsavtale med myndighet

overfort til interkornm beredskapsstyre

Sluttbehandlingav

forbruksavfall

11 kommuner i regionen Behandling av forbruksavfall for alle v/HRS. innsam-

ling etter ulike ordninger i kommunene

Brannutrykning Kvæfjord, Sortland Samarbeid ved unykninglassistanse i Gullesfjord

Brannvarsling Sor Troms alle +18 kommuner

i regionen

Kjøp av brannvarslingstjenester fra Narvik, tilknyttet

politidistriktet. Erstatter fra 2004 GIV

Brann Harstad, Skånland Brannsjef forebyEr.oing





Helse:




Legevakt Kvæfjord, Bjarkøy, Lødingen Interkomm vaktordning ved Harstad sykehus fra 2002

Legetjenester Harstad, Bjarkoy Tjenestekjøp fra Harstad ved fravær av Bjaroylegen

Matproduksjon Harstad og Fylkeskommunen Felleskjøkken produksjon/distribusjon institusjonsmat

Helsetjenester Kvæfjord. Lødingen HelsetjenesteriIndreGullesfjord.Avtalenvedr

legetjenester fra 2003 tilsidesatt av fastlegeordningen

Helsetjenester storregionen Vaksinasjon og veiledningstjenester for ungdom

Miljørettet helsevern Kvæfjord, Harstad





Annet:




Konfliktråd 23 kommuner i regionen Megling i konfliktråd fra 1993, følger grensene for

politidistriktet

Redningstjenesterog

RVR

Sør-Troms alle Ad hoe

Midt-Troms

Kommuner: Berg, Torsken, Lenvik, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Bardu og Målselv

Samarbeid Samarbeidsparter




PPT/skole




PPT Midt-Troms Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa
PPT Bardu-Målselv Bardu og Målselv
Pedagogisk senter Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Helse




SenjaLab Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Legevakt Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy
Legevakt Bardu, Salangen, Lavangen
Jordmortjeneste Midt-Troms alle
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Krisesenter Midt-Troms alle
Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms alle
Kultur




Biblioteksarnarbeid Midt-Troms alle
Midt-Troms musenurn Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Målselv, Bardu og Balsfjord
Kirkeverge Sørreisa, Dyrøy
Tekniske tjenester




Brannvesen Lenvik, Berg
Brannvesen Sørreisa, Dyrøy
Feiertjenester Sørreisa, Dyrøy
Felles teknisk planlegging Sørreisa, Dyrøy




Senja Avfallselskap Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Målselv
Næring




Forsvarsomstilling Bardu, Målselv, Sørreisa
Landbrukskontor Berg, Lenvik
Skogbrukssjef Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Regionalt samarbeid




Regionrådet Midt-Troms alle
Administrativt råd




Politisk samarbeid




Felles formannskapsmøter Dyrøy og Sørreisa
Annet




Nettverk;IKT/teknisk,perso-
nal




Indre Sør-Troms

Kommuner: Salangen, Lavangen, Gratangen

Samarbeid Samarbeidsparter Merknader





Tekniske tjenester




Brann Salangen, Gratangen Eget selskap.
Feiing Salanaen Gratan,t,,baen Eget selskap.
PPD Gratangen + Sør Troms alle Eget selskap.
Oppmåling Gratangen, Lavangen Gratanaen kommune.
IT Gratangen, Lavangen Lavangen kommune.
Næring:




Skog Indre Sør Troms alle + Dyrøy Salangen kommune.
Kultur




Bygdeboka Ibestad, Skånland, Gratangen Gratangen kommune.
Regionrådssamarbeid
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Indre - Sør Troms region-
råd

Indre Sør-Troms alle Gratangen kommune er
vertskornmune for regionrå-
det. Ordfører i Salangen
kommune Ivar B. Prestbak-
mo er leder for regionrådet.

Tromsøregionen

Kommuner: Karlsøy, Tromsø, Balsfjord

Samarbeid Samarbeidsparter Merknader





Næring




Ammegeitprosjekt Balsfjord - Karsøy Regionrådet





Skole




Skole Tromsø, Karlsøy Skolen på Rebbenesøy og Reinøy
Helse




Helsetjenester Tromsø, Karlsøy Felles helsetjenester på Reinøy
Tekniske tjenester




Brannvem Tromsø, Karlsøy Tromsø kommune selger brannvern-
tjenester til Karlsøy

Kyst-Gis Karlsøy og Balsfjord Balsfjord, Karlsøy og Tromsøregion-
råd





Regionrådsamarbeid:




Regionalsamarbeids-
plattform

Tromsregionene alle Samarbeid med Troms fylkeskorn-
mune

PICYBU —InterregIII Regionrådene i
Troms




Næringspolitisk samarbeid Karlsøy, Balsfjord Regionrådet
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Nord- Troms

Kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Kåljord, Storf,jord, Lyngen, Skjervoy

OVERSIKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID




Samarbeid Samarbeidspartnere
Helse




Jormortj/rehabilitering/afesi Nord.Kvæ.KåLSkj
Distriktsmessig senter (DMS) Kåfj, Kvæ, Nord, Skj
Legevakt- og legevaktsentral Lyngen, Storfjord
Legevaktsamarbeid Utredes
Kultur




Nord-Troms Museum Nord-Troms alle
Sendemasta Nord-Troms Skjervøy, Nordreisa
Næring




Kommuneveterinærtjenesten Kvæ,Kåf, Nord, Skj,
Kommuneveterinærtjenesten (distrikt og vaktordning) Lyngen, Storfjord
Næringsmiddeltilsyn (Mattilsyn) Alle seks
Nord-Troms Reiseliv AS Nord,Kvæ, Kåf, Stor,
Landbruk Nord, Skj,
Skogbruk: Felles skogbrukssjef Nord, Skj, Lyn, Storfj, Kåf
Vett og uvett (regi av regionrådet) Nord-Troms alle
Ungdomsprosjekt UN1T(regi av regionrådet) Nord-Troms alle
Studiesenteret (SINT) Nord-Troms alle
Skole/PPT




PPT Kvæ,Kåf, Nord.
PPT Lyngen, Storfjord og Balstjord
Kommunenes opplæringskontor Nord-Troms alle
Regionskontoret i Nord-Troms (pedagogisk samarbeid bh, gr, vg) Nord-Troms alle
Tekniske tjenester




Feietjenesten Nord-Troms alle
Avfallsservice Nord, Kåfjord, Sto, Lyng, Skj
Samarbeid planlegging/landbruk/kart (GIS) Kvæ. Kåf, Nord,
Interkorn. brannvarslingsord. Hele Troms
Annet




Interkom. Trekkkontrolør Nord-Troms alle
Interkom.revisjonssamarbeid N,Ka.Kv,Ly.St,
Interkommunalt beredskapsråd




IVA akutt forurensning 16 Tromskommuner
LUIK (lederutvikling i kommunene Nord-Troms alle
Nettverksamarbeid:




Adm. Ledergruppa Skj, Nord.
rådmannsforum Nord-Troms alle
økonomisjefer Nord-Troms alle
Barnevern




Barnevernet Nord., Kvænangen
Samarbeid i regionale råd:




Nord-Troms regionråd Nord-Troms alle
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4 Kommunereform

I Sundvolden-erklæringenstår det at «Det gjen-
nomføres en kommunereform, hvor det sørges
for at nødvendigevedtak blirfattet i perioden. [...]
Regjeringen vil foreta en gjennomgang av opp-
gavene til fylkeskommunene,fylkesmennene og
staten med sikte på å gi mer makt og myndighet
til mer robuste kommuner.»

4.1 Innledning

Regjeringenvil spre makt, begrense statlig detal-
jstyring og bygge samfunnet nedenfra gjennomå
gi mer handlingsrom til enkeltmennesker, fami-
lier, lokalsamfunn og bedrifter. Regjeringen
ønsker å gi mer makt og myndighet til mer
robuste kommuner.

Kommunene har, innenfor rammen av nasjo-
nale mål, et bredt spekter av funksjoner knyttet
til tjenesteproduksjon, demokrati, myndighetsut-
øving og samfunnsutvikling. Regjeringen vil
satse videre på kommunene og styrke velferds-
tjenestene der folk bor. Nærhetsprinsippet, som
innebærer å legge oppgaver og beslutninger så
nær dem det gjelder som mulig og en tro på det
lokale folkestyret, er grunnlaget for at regjerin-
gen ønsker å gjennomføre en kommunereform
der det også tas sikte på å gi kommunene flere
oppgaver.

Det lokaleselvstyretstår sterkt i Norge.Regje-
ringen vil forsterke og utvikle det lokale selv-
styret. Kommunereformener en reform for styr-
ket lokaldemokrati,bedret tjenestetilbud og mer
rettsriktig og effektiv forvaltning. En hensikts-
messig kommuneinndeling er avgjørende for å
sikre og videreutvikleframtidigevelferdstjenester
og en god og helhetliglokalsamfunnsutvikling.Et
sentralt utgangspunktfor kommunereformener å
forenkle, fornye og forbedre styringen av og i
kommunene.

Etter regjeringens syn er det viktigat kommu-
nestrukturen gjøres robust også for framtidige
oppgaveendringer og reformer. En kommunere-
form bør innrettes slikat kommuneneer robuste i
flere tiår framover.

Regjeringenvil i arbeidet med reformen legge
stor vekt på god lokalforankring, og inviterer til
bredt politisksamarbeidomreformen.

Departementet presenterer i denne meldings-
delen behovetfor en kommunereform,målenefor
reformen og en plan for gjennomføringav refor-
men. Ekspertutvalget for kommunereform avga
31. mars 2014 sin delrapport «Kriterier for god
kommunestruktur». Departementet gjør en vur-
dering av kriteriene og anbefalingeni rapporten,
og hvordan dette skalfølgesopp.

Departementet presenterer videre fremdrifts-
planen for reformen med viktigemilepælerog et
sluttpunkt for reformen. I tillegg presenteres en
plan for organisering av prosess både lokalt og
regionalt som skal sikre forutsigbarhet, fremdrift
og dialog.

Videre omtales økonomiske virkemidler i
reformen. Til slutt gis det en kort beskrivelse av
arbeidet med nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner.

4.2 Dagens kommuner

De norske kommunene er generalistkommuner.
Dette innebærer at alle kommuner skal imøte-
komme de samme kravene når det gjelder tjenes-
ter til innbyggerne, planleggings-og utviklings-
oppgaver i lokalsamfunnet,oppgavene som myn-
dighetsutøver og ivaretakelse av demokratiske
funksjoner uavhengig av innbyggertall, boset-
tingsstruktur eller andre kjennetegn.

Per 1.1.2014er det 428 kommuner i Norge.
Kommunenevarierer betydeligi både befolkning
og størrelse. Over halvpartenav kommunenehar
under 5 000 innbyggere. De 100 største kommu-
nene utgjør omtrent 75 pst. av befolkningen. I
snitt har norske kommuner i underkant av 12000
innbyggere. 335av landets kommuner har lavere
innbyggertall enn dette. Rangert etter antall inn-
byggere har mediankommunen4 661innbyggere.
Utsira kommune er den minste kommunen med
211innbyggerne. Oslo er størst med 634463inn-
byggere.
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Norge har i en europeisk målestokk ikke spe-
sielt små kommuner,verken når det gjelder areal
eller innbyggere. Men de nordiske kommunene
har ansvar for en betydelig større oppgaveporte-
følje enn mellom-og søreuropeiske kommuner.I
mellom-og søreuropeiske land har ikke alle kom-
muner et slikt ansvarfor innbyggernesvelferd,og
ofte er oppgaveportefizrljenbestemt ut fra stør-
relse. Etter departementets vurdering gir det der-
for liten mening å sammenlignenorske velferds-
kommuner og mellom-og søreuropeiske kommu-
ner. Sammenlignet med kommunene i våre nor-
diske naboland som også har et betydeligansvar
for innbyggernes velferd, er norske kommuner
relativt små. Hvilke oppgaver kommunene har
ansvar for og hvilken frihet de har i oppgaveløs-
ningen, er viktigere for det lokale selvstyret og
lokaldemokratiet,enn antallkommuner.

4.3 Reformbehov

De siste femti årene har kommunene fått stadig
flere oppgaverog økt ansvar.Kommuneneer i dag
helt sentrale aktører for å løseviktigesamfunnsut-
fordringer, og dette stiller store krav til kommu-
nen. I tillegg må kommunene være i stand til å
håndtere nye velferdsreformer i framtiden.
Nedenfor pekes det på viktige utfordringer på
kort og lang sikt for kommunene.

Fremstillingeni kapittel4.3byggerblant annet
på ekspertutvalgets rapport «Kriterier for god
kommunestruktur». Rapporten er nærmere
beskrevet i kapittel4.5.

4.3.1 Befolkningsutviklingen

Siden 1970har folketalleti Norge økt med vel 1,2
mill.innbyggere eller 32 pst. Siden 1985har vek-
sten vært på 22 pst. Det har imidlertidvært bety-
delige forskjeller i hvor folketilvekstenhar kom-
met. Det har vært en klar tendens til betydelig
økning i folketalleti de store kommunene og en
betydelignedgang i kommuner som nå har under
4 000 innbyggere. I de 94 kommunene som ved
utgangen av 2012hadde under 2 000 innbyggere
har det i gjennomsnittvært en nedgang på 19pst.
i folketallet fra 1985 til 2013. I kommuner med
mellom 2 000 og 4 000 innbygger har det i gjen-
nomsnitt vært en nedgang på 9 pst. i folketalleti
denne perioden,jf.Figur 4.1

Alderssammensetningenav befolkningenvari-
erer også mye mellom kommunene. I 1985
utgjorde andelen innbyggere over 67 år om lag
16,5pst. av befolkningenbåde i kommuner som


nå har under 4 000 innbyggere og i Bergen og
Oslo. I 2013hadde andelen eldre økt i alle kom-
munegrupper bortsett fra i de fem største kom-
munene. For Bergen og Oslovar andelenover 67
år redusert til vel 11 pst. i 2013,mens gjennom-
snittet for kommuner med under 4 000 innbyg-
gere var økt tilvel 18pst.

De siste femten årene har kommunene vært
gjennom en periode der antall eldre har vært
relativt stabilt. Fram mot 2040 vil antall eldre
over 67 år fordobles. Denne utviklingenvil inne-
bære en betydelig økning i andelen eldre i alle
grupper av kommuner i tiårene framover. Det
medfører igjen økte utgifter til blant annet pen-
sjoner, helse og omsorg, og vil være en utfor-
dring for offentlige budsjetter. En relativt høy
innvandring bidrar til å senke andelen eldre for
alle grupper av kommuner, mens innenlandsk
flyttingbidrar til å øke andelen eldre i små kom-
muner og redusere andelen i de større kommu-
nene. Det økte behovet for tjenester som følger
av økningen i antall eldre vil dermed være en
utfordring for alle kommuner, men særlig for de
minste.

SSBsframskrivinger(middelalternativet)anty-
der at veksten i de fire største byregioneneviløke
med 27 pst. fram mot 2030 og 36 pst. fram mot
2040.For de 16 mellomstore byregionene er til-
svarende tall 21 pst. og 29 pst. Dette vil gi store
utfordringermed hensyn til nye boliger,forbedret
transportinfrastruktur og utvidet omfang av tje-
nester (barnehager,skolermv.).

4.3.2 Sentralisering

Siden kommunestrukturen gjennomgikk en stor
endring på 1960-tallethar det funnet sted omfat-
tende endringer i det norske samfunnet.Vi har
blant annet opplevden betydeligsentraliseringav
befolkningen.

Befolkningsveksten,særlig i sentrale byområ-
der, er ventet å holde seg høy. Her vil også den
regionaleintegreringen i form av økt pendlingog
utvidelse av tettstedsområder fortsette. Utviklin-
gen i retning av sentralisering,som vi har sett de
siste 30 årene, vil trolig også fortsette. Innvand-
ringen kan i mange distriktskommunervære med
på å opprettholdebefolkningsnivået,men progno-
sene er usikre.

Utviklingenav kunnskapssamfunneter en av
drivkreftene bak sentraliseringen. Utdanningsni-
vået i Norge har steget markant siden 1970 og
fortsetter å øke. Andelenav befolkningeni alders-
gruppen fra 20til 66år med universitets-ellerhøy-
skoleutdanningutgjorde30pst. i 2012mot 7,4pst.
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Figur 4.1 Prosentvis endring i befolkningen etter kommunestørrelse fra 1985 til 2013

Kilder:SSBog Finansdepartementet

i 1970.1 Utdanningsnivået i Norge forventes å
stige framover, blant annet som følge av at stadig
fiere unge kvinner fulifører høyere utdanning.

På landsbasis studerer noe over halvparten av
førstegangsstudentene utenfor hjemfylket.2 Før-
stegangsstudenter er mer mobile enn eldre stu-
denter som oftere tar etter- og videreutdanning og
er mer knyttet til bostedet. Søkere utenfor univer-
sitetsfylkene er mest mobile. Ungdommer i uni-
versitetsbyer og spesielt Oslo er minst mobile.
Dette gir en tilstrømningseffekt til universitetsby-
ene.3 Nyutdannede kandidater tar primært arbeid
i samme region som utdanningsstedet eller tilsva-
rende regioner i landet, men det er forskjeller på
høyskole- og universitetskandidatene. Høyskole-
kandidater tar i større grad arbeid utenfor utdan-
ningsregionen eller i tilsvarende regioner, og er
dermed viktigere for sysselsettingen i distriktene
enn de som er utdannet fra universitetet.4

SSB,utdanningsstatistikk
2 Næss, T og Støren, L. (2006)Hvem er de nye studentene?

Bakgrunn ogstudievalg. Arbeidsnotat3/2006,NIFUSTEP.
3 Opheim,V. (2003)Borte bra, hjemme best? Om geografisk

sakermobilitet, valg av utdanning og lærested blant sokere til
høyere utdanning i år 2000. NIFUskriftserienr.2/2003.

Andelen kommunalt sysselsatte avtar med
økende innbyggertall. I kommuner med under
3 000 innbyggere arbeider 27,6 pst. av de syssel-
satte i kommuneforvaltningen, mens andelen i
kommuner med over 50 000 innbyggere er 14,6
pst.5

Utbygging av digital infrastruktur og bruk av
digital kommunikasjon vil føre til betydelige
endringer i arbeidsmåter og samhandling i og
med kommunal sektor. 99,9 pst. av alle hushold
har tilgang til bredbånd. Dermed er grunnlaget
for at innbyggerne skal kunne kommunisere digi-
talt med egen kommune tilstede i hele landet. IKT
gir også mulighet for å jobbe desentralt og skape
større fagmiljøer uten samlokalisering. Det gjør
det lettere å administrere enheter med spredt
lokalisering, da det legger til rette for kommunika-
sjon, bruk av felles informasjon, koordinering av
aktiviteter og samhandling.

4 NOU 2000:14 Frihet med ansvar Vedlegg 9 Hagskolenes
regionale betydning, NIBR

5 RapportfraDet tekniskeberegningsutvalgetforkommunal
og fylkeskommunaløkonomi,november2013
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2013-2014

Paralleltmed sentraliseringenhar det vært en
omfattendeutbyggingav transportinfrastrukturen
over hele landet med nye veisambandog høyere
standard. Dette har gitt folkog foretak større rek-
kevidde. I 1990jobbet 28 pst. i en annen kom-
mune enn bostedskommunen. I 2012var det til-
svarende tallet 34 pst.6 Halvparten av den økte
pendlingen over kommunegrensene skyldes økt
pendling til en kommune med færre arbeidsplas-
ser enn bostedskommunen.7 Det er altså mer
pendling på kryss og tvers, og ikke bare mer
pendling inn til de sentrale tettstedene. Det er
imidlertid stor forskjell mellom kommuner når
det gjelder egendekning av arbeidsplasser.Særlig
rundt de større byene har kommunene lav dek-
ningsgrad.

Den økte pendlingen har først og fremst gitt
sterkere integrasjonmellomkommuner i allerede
eksisterende bo-og arbeidsmarkedsregioner.

Sentraliseringen har samtidig medført færre
innbyggerei de mest spredtbygdeområdenei lan-
det. Her har det også skjedd en regional sentrali-
sering med vekst i tettstedene. En slikvekst i tett-
stedene vil gi innbyggerne et større og bredere
servicetilbud og dermed bidra til at hovedtrek-
kene i bosettingsmønsteretkan opprettholdes.

4.3.3 Manglende samsvar mellom
administrative og funksjonelle
inndelinger

Kommunene er i stadig større grad involvert i
oppgaveløsningenav nasjonale og globale sam-
funnsutfordringer.Bærekraftigsamfunnsutvikling
handler om å møte klima-og miljøutfordringene,
sikre gode levekår og sosial inkludering samt
bidra til et konkurransedyktig næringsliv.På alle
disse områdene har kommunene i dag viktige
oppgaver.

Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen
har endret de funksjonelle samfunnsutviklings-
områdene. Kommunestrukturen er i liten grad
endret i tråd med denne utviklingen.De fleste
funksjonellesamfunnsutviklingsområderdekker i
dag flere kommuner. Særlig i byområdene er
mulighetene store fremoverfor å sikre en helhet-
lig og bærekraftig utviklingi areal-,transport- og
boligplanleggingmed større og mer robuste kom-
muner.

6 Utregninger av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentetbasert på tallfraPanda.

7 Engebretsen, Ø. og Vågane,L. (2008).Sentralisering og
regionfoystorring.Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetil-
budetsgeograft. TØIrapport 981/2008.

Mange bykommuner har begrenset areal og
er avhengig av boligbygging i omkringliggende
kommuner for å håndtere stor befolkningsvekst.
Høye boligpriser og lav boligbyggingkan virke
hemmende på rekruttering av arbeidskraft til
næringslivog kommunalvirksomhet.Store inves-
teringer knyttet til høy befolkningsveksthar vært
en avgrunnene til at enkelte kommunerønsker å
begrense boligbyggingenpå tross av stort behov
for boliger i regionen. Både økonomiskeog miljø-
messige kostnader gjør at den enkelte kommune
noen ganger ikke ønsker å få viktigenæringsmes-
sige etableringeri egen kommune.

I andre sammenhenger vil kommunene
kjempe om å få størst mulig andel av den regio-
nale veksten. Dette kan skape et unødvendig
spredt lokaliseringsmønster som i liten grad
begrenser bilbruken og transportbehovet.Plasse-
ring av boliger eller næringsetableringersom kjø-
pesentre tett på en kommunegrense, er andre
klare eksempler på at kommunegrensenei byom-
råder oftegir etableringer somkan være uheldige
for arealbruks- og transportutviklingeni byområ-
det som helhet.

Det pågår et utstrakt samarbeid i mange
byområder.Men ekspertutvalgetsrapport viser at
fordeling av kostnader og gevinster ved befolk-
nings- og næringsutvikling skaper konkurranse
og uenighet mellom kommunene. Dette fører til
lange prosesser med forsinkede og dårligere løs-
ninger. Dette gjelder både i selve planleggingsfa-
sen, men også i implementeringenav eventuelle
regionale eller interkommunaleplansamarbeid.I
plansamarbeid skal hvert kommunestyre treffe
endelig planvedtakfor sitt område og vedtakene
kan implementeres på ulikt vis. Dette vanskelig-
gjør en helhetlig og samordnet samfunnsutvik-
ling.

Lite funksjonelt avgrensede kommuner gir
utfordringer også for ivaretakelsenav kommune-
nes andre roller. Innbyggerne gis ikke anledning
til å påvirkeutviklingeni de områdenede leverog
ferdes i til dagliggjennom de tradisjonelledemo-
kratiske kanalene. Behovetøker for interkommu-
nale og andre formelle og uformelle nettverks-
samarbeid, med de demokratiske utfordringene
disse gir.Særligi tettsteder som deles avkommu-
negrenser er det fare for lite rasjonellog effektiv
lokaliseringavtjenester,når disse ikke er tilpasset
bosettings- og kommunikasjonsmønsteret.Aktø-
rer som opererer i flerkommunalebyområderhar
mindre oversiktlige og forutsigbare rammebe-
tingelser ved ulik praktisering av planprosesser-
og bestemmelser og byggesaksbehandlingi ulike
kommuner.
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Veksteni byområdenehar økt presset på dyr-
ket mark fordi alle kommunene planlegger og
bygger innenfor sine administrative grenser.
Bedre muligheter til å se areal-og samfunnsplan-
leggingen i sammenheng i pressområdene vil
bidra til å lette presset på dyrket mark.

4.3.4 Mange og viktige oppgaver stiller økte
krav til kommunene

Det er 50 år siden siste store endring i kommune-
strukturen i Norge. Denne reformen var begrun-
net i innføringav niårig skole for alle.De siste 50
årene har kommunenes oppgaverblitt utvidet på
en rekke områder. Utvidelserav barnehagetilbu-
det, tidligere skolestart, universell videregående
utdanning og utvidelser av helse- og omsorgstil-
budet er eksempler på reformer som har bidratt
til vekst. I helsesektoren har kommunene fått
ansvar for sykehjem og psykisk utviklingshem-
mede (HVPU-reformen),og det er gjennomført
handlingsplanerfor pleie-og omsorgstjenester og
opptrappingsplan for psykisk helse. Samhand-
lingsreformenfra 2012forutsetter oppbyggingav
nye tilbud i kommunene, og gjennom folkehelse-
loven har kommunene fått større og klarere
ansvar for forebyggende arbeid. I utdanningssek-
toren er PP-tjenestenutvidet, skolestart for seks-
åringer ble innført i 1997,og barnehagereformen
med utbygging til full dekning er nylig avsluttet.
Kunnskapsløftetstillerkrav til skoleeierrollen,og
fokuserer på kvalitetsvurderingssystemer.Barne-
vernstjenesten er vesentligutvidetde siste årene.

Vekstenmå også ses i sammenheng med den
sterke befolkningsvekstensom har gitt store sys-
selsettings- og investeringsbehov for kommune-
sektoren. I 2012 sto kommunene og fylkeskom-
munene for vel halvparten av den offentlige tje-
nesteproduksjonenog sysselsatte om lag en fem-
del av alle yrkesaktivei landet.Aktiviteteni kom-
munesektoren målt ved endringer i sysselsettin-
gen, produktinnsats og realinvesteringer har økt
betydeligsiden 1990.

Kravenetil kommuneplanlegginghar blittmer
ornfattendede siste årene og handler i dag ikke
bare om arealplanlegging.Plan-og bygningsloven
skalfremme bærekraftigutviklingtil beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal
bidra til å samordne statlige,regionaleog kommu-
nale oppgaver.Videre skal planleggingog vedtak
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkningfor
alle berørte interesser og myndigheter. Det skal
legges vekt på langsiktige løsninger og konse-
kvenser for miljø og samfunn skal beskrives. I


lovensformålsparagrafinngår også prinsippetom
universellutforming, hensynet til barn og unges
oppvekstvilkårog estetisk utforming av omgivel-
sene. Videre nevner lovens § 3-1 sikring av jor-
dressursene, kvaliteter i landskapet og kulturmil-
jøer, sikringav naturgrunnlaget for samiskkultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv,tilrettelegging
for verdiskapingog næringsutvikling,god formgi-
vingavbygde omgivelser,gode bomiljøerog gode
oppvekst- og levekår, fremme av befolkningens
helse, forebygging av kriminalitet,klimahensyn,
fremme av samfunnssikkerhet og forebyggingav
risiko som sentrale oppgaverog hensyn i planleg-
ging. Dette stiller krav til at fagmiljøenehar bred
og ulikeartet kompetanse.

Økende krav til kommunenes myndighetsutø-
velse har kommet i form avflere lovpålagterettig-
heter og plikter, flere og mer komplekse enkelt-
vedtak som skal fattes, flere kommunale plikter,
samt tiltakende rapporteringskrav. Innbyggerne
og næringslivethar en berettiget forventning om
rettsriktige avgjørelser,likebehandling,upartiske
avgjørelser, overholdelse av taushetsplikt, samt
effektivsaksbehandling.Dette krever relevantog
tilstrekkeligkompetanse i kommunene.

4.3.5 Økte krav til kapasitet og kompetanse

Økt oppgaveomfangog flere spesialiserte opp-
gaver sammen med økte krav til kvaliteti tjenes-
tene og økteforventningerfra innbyggerne,stiller
store krav tilkommuneneom kapasitetog kompe-
tanse for å gi innbyggerne et godt og likeverdig
tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. I tillegg
har den statligesektorstyringen,og spesieltregel-
styringen,blittmer detaljert.

Størrelsen og sammensetningen av fagmiljø-
ene i en kommunevil ha betydningfor kvaliteten
på de tjenestene somtilbysinnbyggerne.Kommu-
ner med små fagmiljøer sårbare med hensyn til
uforutsette hendelser som sykdom og turnover,
og har færre ressurser til videreutviklingav tje-
nesten. For stor ulikhet i hvor gode og store fag-
miljøeneer i de ulike kommunenegjør at det blir
stor variasjonnår det gjelder kvalitetenpå de tje-
nestene innbyggerne i dag mottar. I mange små
kommuner vil tilfeldigesvingningeri innbygger-
nes etterspørsel, samt ustabilitet eller tilfeldige
variasjoner i fagmiljøeneskompetanse kunne gi
store konsekvenser for innbyggerne og kommu-
nene. Denne uforutsigbarheten kan også gjøre
det krevende å planleggeog utvikletilbudet.

I grunnskolen er det behov for kommuner
som kan legge til rette for utviklingav skoleeier-
rollen og bedre bruk av kvalitetsvurderings-
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systemer. I pleie og omsorg må kommunene
kunne bidra til raskere implementering av ny vel-
ferdsteknologi som vil være nødvendig for å hånd-
tere den framtidige veksten i antall eldre.

Når det gjelder lokal politisk styring, er det
behov for kommuner med større administrativ
kapasitet og større mulighet til å ha en reell sty-
ring og kontroll på lovpålagte oppgaver. En kom-
munal administrasjon med kompetanse og kapasi-
tet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de
folkevalgte kan også gjøre den politiske styringen
bedre og øke mulighetene for å utnytte det lokal-
politiske handlingsrommet.

4.3.6 Utfordringer for lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet er knyttet både til kommunens
makt og myndighet og omfanget av reelle beslut-
ninger i kommunen, men også til mulighet for inn-
byggerne til å påvirke beslutninger som er viktige
for hverdagen deres.

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid har vært kommune-
nes egen strategi for å gjøre dem rustet til å iva-
reta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig kompe-
tanse og kapasitet. En stadig større andel av den
kommunale aktiviteten ivaretas i ulike kommune-
samarbeid.

Både store og små kommuner har til dels
omfattende samarbeid.8 Totalt er det flest samar-
beid innen teknisk sektor, og om oppgaver som
renovasjon, vann, avløp, energi og brann. Deretter
kommer samarbeid innen kultur, natur og næring,
herunder samferdsel, før samarbeid innen admi-
nistrative oppgaver som kontrollutvalgssekretaria-
ter, revisjon og IKT.

Også innen flere tjenesteområder har inter-
kommunalt samarbeid blitt løsningen på de kapa-
sitets- og kompetanseutfordringer som ligger i
dagens kommunestruktur. Ett eksempel er barne-
vernstjenester, hvor små kommuner oppfordres
til å inngå interkommunalt samarbeid. Interkom-
munalt samarbeid står også sentralt i samhand-
lingsreformen. Også her er kommunene oppfor-
dret til å inngå interkommunalt samarbeid, og
Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten
mulighet til å pålegge slikt samarbeid. Undervis-
ningssektoren har færrest samarbeid, men samar-
beid i PP-tjenesten er svært vanlig for små kom-
muner.

8 Meld.St. 12(2011-2012)Stat ogkommune —styring og sam-
spel

Statlige myndigheter har også tilrettelagt for
interkommunalt samarbeid ved at det nå er flere
mulige modeller til rådighet. Kommunene kan i
dag inngå samarbeid med andre kommuner om
alle typer oppgaver, både forretningsmessig drift/
næringsvirksomhet og lovpålagte kjerneoppgaver.
Det var først ved innføring av vertskommunemo-
dellen i 2007 at lovverket fikk generell åpning for
at kommunene kunne samarbeide om lovpålagte
oppgaver og myndighetsuterving.9 Fra 2012 ble
mulighetene utvidet ved lovfestingen av samkom-
munemodellen.

Økt statlig detaljstyring

De siste tiårene har styringen fra staten økt Den
detaljerte styringen reduserer kommunenes mulig-
heter til å tilpasse tjenestene til lokale forhold i
kommunen. Detaljeringsgraden i regelverket og i
statlige retningslinjer og veiledere ser til dels ut til å
komme av at sektordepartementene strammer til
styringen for å sikre innbyggerne et mer likeverdig
tilbud både i små og store kommuner.

Difi-rapporten om statlig styring av kommu-
nene, som kom i 2010, peker på at det er en utfor-
dring fremover at kravene om større likhet i tje-
nestetilbudet samt økt kunnskap om resultater,
både gjennom nasjonale tilsyn og andre undersø-
kelser, vil øke statens styringsbehov ytterligere.10

Samtidig er det ikke staten alene som er pådri-
ver for økt statlig styring. I mange tilfeller etter-
spør også de mindre kommunene statlige føringer
og veiledning. Evalueringen av Kunnskapsløftet
viste for eksempel at store skoleeiere (kommu-
ner) var gjennomgående positive til større lokalt
ansvar og handlingsrom. Mindre skoleeiere etter-
lyste i større grad en sterkere statlig styring og
mer støtte og veiledning. Også på andre områder
har mindre kommuner behov for veiledning og
støtte fra statlige myndigheter og fylkeskommu-
nen, gjerne i kombinasjon med interkommunalt
samarbeid.

Det er også et press på kommunens myndig-
het, for eksempel på arealområdet. Ekspertutval-
get la til grunn at jo flere kommuner og instanser
som må samordne sin arealutvikling mot felles
mål, jo vanskeligere er det. I tillegg kan samord-
ning bety en svekking av kommunenes myndig-
het over egne areal, og slik en svekking av lokal-
demokratiet.

9 Meld.St. 12(2011-2012)Stat ogkommune —styring ogsam-
spel

10 Direktoratfor forvaltningog IKT(Difi)2010.Statlig styring
av kommunene. Rapport2010:4
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4.4 Mål for reformen

Kommunereformen skal legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen til større og mer
robuste kommuner. Færre og større kommuner
skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvi-
kle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å
uvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt
ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkom-
muneprinsippet er et utgangspunkt for reformen.
Som et generelt prinsipp skal reformen legge et
grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lov-
pålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal
legge til rette for en enhetlig og oversiktelig for-
valtning.
Regjeringen har følgende mål for reformen:

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommu-
ner
Styrket lokaldemokrati

4.4.1 Gode og likeverdig tjenester til
innbyggerne

Større kommuner med bedre kapasitet og kompe-
tanse vil legge til rette for gode og likeverdige tje-
nester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer
stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en
bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesiali-
serte tjenester. Større fagmiljø vil også legge til
rette for en bedre kvalitetsutvikling i de store tje-
nestene.

Kommunene har i dag ansvar for et omfat-
tende og til dels spesialisert tjenestetilbud og
kompliserte forvaltningsoppgaver. Det kreves
betydelig kompetanse og kapasitet for å kunne
planlegge og utvikle store kjerneoppgaver som
skole, barnehage og eldreomsorg, i tillegg til å
ivareta spesialiserte oppgaver som psykiske hel-
setjenester og barnevern, herunder også ivareta
rettsikkerheten til den enkelte.

Det er et viktig prinsipp at beslutningene fattes
så nær dem det gjelder som mulig. Kommunene
bør derfor også ha forutsetninger for å kunne ta
på seg flere oppgaver enn de har i dag. Målet med
å desentralisere flere oppaver er å gi kommunene
mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammen-
hengende tjenestetilbud til brukerne, noe som
særlig vil kunne bedre hverdagen til brukere med
størst behov.

Reformen vil gi muligheter for en mer profe-
sjonell administrasjon og ledelse og kan gi bedre
forutsetninger for å være innovative både i forny-
else av tjenester og i arbeidsformer.

4.4.2 Helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling

En endret kommunestruktur skal gi større og
mer funksjonelt avgrensede kommuner som
evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling
lokalt og regionalt, og en kommunesektor som vil
være i stand til å løse nasjonale utfordringer.

Reformen skal styrke forutsetningene for en
helhetlig samfunnsutvikling i alle deler av landet
både når det gjelder arealbruk, samfunnssikker-
het og beredskap, transport, næring, miljø og
klima, og den helsemessige og sosiale utviklingen
i kommunen.

Kommunene bør generelt ha en avgrensning
og størrelse som gir mulighet for funksjonelle
planleggingsområder og demokratisk styring av
samfunnsutviklingen. Det er derfor ønskelig at
kommunegrensene i større grad tilpasses natur-
lige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

I sin overordnede planlegging skal kommune-
styret sette mål for den fysiske, miljømessige,
økonomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle
utviklingen i kommunen. Større kommuner vil gi
bedre forutsetninger for å nå målene for samfunns-
planleggingen.

4.4.3 Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner

Økonomisk solide kommuner som har god kon-
troll på økonomien og kompetanse på økono-
mistyring er en viktig forutsetning for at kommu-
nene skal kunne tilby sine innbyggere gode vel-
ferdstjenester. Større kommuner vil ha større
budsjett og kan også ha en mer variert befolk-
nings- og næringssammensetning. Det gjør kom-
munene mer robuste overfor uforutsette hendel-
ser, i tillegg til at kommunene blir bedre i stand til
å håndtere endringer i befolkningssammensetnin-
gen. Bærekraftige og økonomisk robuste kommu-
ner vil også kunne legge til rette for en mer effek-
tiv ressursbruk innenfor de økonomiske ram-
mene, samt ha større evne til å kunne påta seg og
løse frivillige oppgaver. En mer effektiv adminis-
trasjon og ledelse vil kunne frigjøre ressurser til å
styrke kommunenes kjerneoppgaver.

4.4.4 Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen skal styrke lokaldemokratiet.
En endret kommunestruktur med større kom-



muner vil legge grunnlaget for å kunne overføre
flere oppgaver fra fylkeskommunene, fylkesman-



nen og staten for øvrig, og slik styrke kommunene
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som viktige lokaldemokratiske organer for sine
innbyggere.Dette vilgi økt makt og myndighettil
kommunene og dermed økt lokalt selvstyre. På
flere tjeneste- og politikkområderkan det bli en
større nærhet mellominnbyggere og beslutnings-
takere. Dette vil bidra til å skape større interesse
for lokalpolitikkenogvitaliseredet lokalefolkesty-
ret.

Større kommuner, med et bredt ansvarsom-
råde, vil gi grunnlag for større styringskapasitet
og gjennomføringskraft.Ikke minst vilvi få kom-
muner som vil kunne løse sine oppgaverselv,og
som bedre kan foreta helhetlige prioriteringer.En
kommunal administrasjon med kompetanse og
kapasitettil å utarbeidegode beslutningsgrunnlag
for de folkevalgtevilgjøre den politiskestyringen
bedre og øke mulighetene for å utnytte det lokal-
politiske handlingsrommet. Dette vil også gjøre
lokalpolitikkenmer attraktiv og meningsfullfor
politikerne. Behovet for interkommunale løsnin-
ger vil reduseres og forvaltningengjøres enklere
både for innbyggere og politikere.

Færre og større kommuner, med gjennomgå-
ende god kapasitetog kompetanse,vilkunne gjen-
nomføreen velferdspolitikki henhold til nasjonale
mål og behovet for statlig detaljstyringvil reduse-
res. Kommunenevil slikfå større frihet til å priori-
tere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes
behov.

4.5 Ekspertutvalgets rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
satte 3. januar 2014ned et ekspertutvalg som på
fritt faglig grunnlag skulle foreslå kriterier som
har betydning for oppgaveløsningen i kommu-
nene. Utvalgeter satt sammen av erfarne forskere
og praktikere,deriblantrådmenn, som tilsammen
representerer en allsidig og god kompetanse på
hele kommunesektoren.Ekspertutvalget ledes av
professorSignyVabo.

I mandatet fremkommer det at kriteriene i
sum skal ivareta kommunenes fire roller som tje-
nesteyter,myndighetsutøver,samfunnsutviklerog
demokratisk arena, og kunne benyttes på lokalt,
regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å
vurdere kommunesammenslåingog en ny kom-
munestruktur.

Det ble også oppnevnt en referansegruppe
bestående av ordførere fra alle partier represen-
tert fra alle deler av landet, i tillegg til represen-
tanter fra arbeidstakerorganisasjoner, departe-
menter, samt lederen for arbeidsutvalget for fyl-
kesmennene. En viktig oppgave for referanse-




gruppa har vært å formidle synspunkter på om
forslagene til kriterier opplevessom relevante og
anvendbare for kommuner i arbeidet med å vur-
dere sammenslåingmed nabokommuner.

4.5.1 Utvalgets kriterier

Kommunereformen er en nasjonal reform som
skal ivareta mange og ulike hensyn. Utvalgethar
gått gjennom viktige samfunnsmessige hensyn
som gir grunnlag for å anbefalekriterier somikke
bare ivaretar lokale,men også regionaleog nasjo-
nale hensyn.Viktigesamfunnsmessigehensyn er
at det skal være god kvalitet i de kommunaletje-
nestene, og at ressursbruken i sektoren er effek-
tiv.Kvalitetenpå tjenestene skal være likeverdig
over hele landet.Rettssikkerhet er et sentralthen-
syn i kommunenesmyndighetsutøvelse.Videreer
det et viktig hensyn at ivaretakelsen av areal og
transportinteresser er helhetligog tilpassetklima-
og miljøhensyn,og at det legges til rette for en
positiv utvikling både i lokalsamfunnetog stor-
samfunnet.At kommunene har ansvar for betyd-
ningsfulleoppgaverog at staten legger til rette for
rammestyring er sentralt for et godt lokaldemo-
krati og forat kommuneneskalkunne ivaretasine
oppgaverpå en mest muligeffektivmåte.Kommu-
nene må ha mulighetertil å prioritere ressursbru-
ken lokalt, utvikle lokalsamfunnet,ha et levende
lokalt folkestyre og være en aktiv lokalpolitisk
arena.

Med utgangspunkt i disse samfunnsmessige
hensynene har utvalget valgt å legge vekt på et
sett av kriterier knyttet til hver av de fire rollene
som kommuneneforutsettes å ivareta:rollen som
tjenesteyter, myndighetsutøver,samfunnsutvikler
og demokratisk arena. Tabell 4.1 viser sammen-
hengen mellom de samfunnsmessige hensyn
utvalgethar trukket fram og de kriteriene som er
valgtknyttet tilkommunenesulikeroller.

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet
mot kommunene,og to kriterier somer rettet mot
staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en
kommune på en god måte skal kunne ivaretasine
fire roller og oppgaveløsningenknyttet til disse.
Kriteriene ivaretar samfunnsmessigehensyn som
strekker seg ut over den enkelte kommune-
grense, og anbefalessom grunnlag for å vurdere
kommunenes oppgaveløsningi dag og for å vur-
dere en framtidigkommunestruktur.
Kriterier rettet mot kommunene:

Tilstrekkeligkapasitet
Relevantkompetanse
Tilstrekkeligdistanse
Effektivtjenesteproduksjon
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Tabell 4.1 Samfunnsmessige hensyn og foreslåtte kriterier

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 transport- Funksjon elle samfunnsutviklingsområder
interesser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilstrekkelig kapasitet
Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsam- Relevant kompetanse
funnet og storsamfunnet

DEM0 KRATISKARENA

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

Økonomisk soliditet 2.
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Høy politisk deltakelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet

Kriterier rettet mot staten:
Bred oppgaveportefølje
Statlig rammestyring

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. Tilstrek-
kelig kapasitet henger nært sammen med til-
gang til relevant kompetanse. Å få én stilling
med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget 3.
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 fag-
områdene.

Relevant kompetanse
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også rele-
vant 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 kompe-
tanse er også fremhevet som utfordringer for at
kommunen skal ivareta sine roller som sam-
funnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor
kommunens rolle som demokratisk arena kan
en kommunal administrasjon med kompetanse
og kapasitet til å utarbeide gode beslutnings-
grunnlag for de folkevalgte bedre den politiske
styringen og utnytte det lokalpolitiske hand-
lingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk
styring er det avgjørende at kommunen selv
kan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompe-
tanse og ikke er avhengig av samarbeid eller
hjelp fra andre.
Tilstrekkelig distanse
Kommunene må ha en slik størrelse at det er
tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler
og innbyggerne. Dette for å sikre likebehand-
ling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i
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myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne
sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg
skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommu-
nene og beskytte den enkelte saksbehandler
mot utidig press.
Effektiv tjenesteproduksjon
Større kommuner vil legge bedre til rette 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 tjenes-
tene kan gjøre det vanskelig å hente ut
stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen.
Men det vil trolig være effektiviseringsgevin-
ster på enkelte områder —slik som i den over-
ordnede styringen og planleggingen i sekto-
ren.
Økonomisk soliditet
En viktig forutsetning for at kommunene skal
kunne tilby sine innbyggere gode velferds-
tjenester er at kommunene har god kontroll på
økonomien og kan håndtere uforutsette hen-
delser. Kommuner med sunn økonomi, som
sørger for å ha et økonomisk handlingsrom,
kan i større grad håndtere uforutsette hendel-
ser uten at det får direkte konsekvenser for tje-
nestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner
er mer sårbare enn større kommuner i slike
situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å
omdisponere innenfor.
Valgfrihet
Innbyggerne vil i større grad kreve fiere valgal-
ternativer innenfor tjenestene. Større kommu-
ner kan tilby en større bredde i tilbudet til sine
innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i
små kommuner.
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Kommunene må ha en inndeling som er mest
mulig funksjonell for de områder det er nød-
vendig å se i sammenheng for å sikre helhet-
lige løsninger, særlig på areal- og transportom-
rådet. De siste tiårene har det vært en vedva-
rende regional integrasjon gjennom pendling
og tettstedsutvikling, slik at kommunene i sta-
dig mindre grad utgjør en funksjonell enhet.
Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byom-
råder gjør behovet for mer funksjonelle sam-
funnsutviklingsområder at kommunene bør
vurdere sammenslåing. Erfaring tilsier at kom-
munene 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 sen-

trale strøk vilkriterier som kapasitet og kompe-
tanse om samfunnsutvikling være viktigere når
kommunesammenslåing skal vurderes.
Høy politisk deltakelse
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med
valgmuligheter både i forbindelse med stemme-
givningen og at innbyggerne har mulighet til å
få sin stemme hørt mellom valgene. Større kom-
muner legger i dag i større grad tilrette for del-
takelse mellom valgene, og de har oftere ulike
former for medvirkningsorgan. På noen indika-
torer scorer de minste kommunene høyest —
valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de min-
ste kommunene og flere innbyggere i små kom-
muner 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.
Lokal politisk styring
Det er avgjørende for lokal politisk styring at
den kommunale administrasjonen har nødven-
dig kompetanse og kapasitet til å utarbeide
gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte.
Kommunene bør ha mulighet for en hensikts-
messig lokal organisering og prioritering, og
ikke være nødt til å organisere sin tjenestepro-
duksjon i interkommunale ordninger for å
levere lovpålagte velferdstjenester.
Lokal identitet
Det er etter utvalgts vurdering to dimensjoner
som spiller inn på dette området, og som kom-
munene bør vurdere i spørsmålet om sammen-
slåing: opplevd tilknytning til et område og fel-
les identitet med andre områder. Antakelsen
om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved
større kommuner, enten det gjelder til kom-
munehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil
med stor sannsynlighet bli opplevd som proble-
matisk og utfordrende av de berørte innbyg-
gerne. En slik opplevelse vil kunne bli forster-
ket dersom dagens politiske og administrative
system ikke tilpasses nye forutsetninger.
Resultatet vil kunne bli et svekket lokalt demo-
krati. Utvalget tar også som utgangspunkt at
det vil være lettere å gjennomføre sammenslå-
inger med kommuner som i stor grad opplever
å ha interkommunal identitet, enn mellom
kommuner som ikke har det.
Bred oppgaveportefølje
Utvalget mener at det er sentralt at kommu-
nene fortsatt har ansvar for en bred oppga-
veportefølje. Utvalget tar til følge signalene fra
regjeringen om at nye robuste kommuner skal
tilføres fiere oppgaver, og mener i utgangs-
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punktet at flere oppgaver under lokalpolitisk
kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet.
Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sen-
trale for kommunens ivaretakelse av sin rolle
som demokratisk arena at kommunene alle-
rede 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 mel-
lom ulike oppgaver. En kommunestruktur med
større og mer robuste kommuner vil etter
utvalgets vurdering redusere dagens behov for
detaljert statlig styring.

4.5.2 Utvalgets anbefalinger

På bakgrunn av gjennomgangen gir utvalget føl-
gende anbefalinger for en god kommunestruktur.

1.Kommunene bør ha minst 15 000-20 000

innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning

Gjennomgangen viser at fagmiljøene i de minste
kommunene må styrkes for å oppnå tilstrekkelig
kvalitet i oppgaveløsningen. For stor ulikhet i hvor
gode fagmiljøene er i de ulike kommunene gjør at
det blir stor variasjon når det gjelder kvaliteten på
de tjenestene innbyggerne i dag mottar. Større
kommuner vil redusere konsekvensene av tilfel-
dige svingninger i innbyggernes etterspørsel,
samt ustabilitet eller tilfeldige variasjoner i fagmil-
jøenes kompetanse. Slik vil forutsigbarheten for
kommunene bedres, og tilbudet til innbyggerne
kan planlegges og utvikles bedre.

Fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet og rele-
vant kompetanse er nødvendig for å ivareta opp-
gavene innen alle kommunenes fire roller.

Når det gjelder kommunens rolle som tjenes-
teyter er det flere omfattende oppgaver som kre-
ver større fagmiljøer. Grunnskolen har vært gjen-
nom en prosess med utvidet skolegang og økt
oppmerksomhet på kvalitet og læringsutbytte for
elevene. Kommunene forventes å opptre som
aktive skoleeiere som følger opp skolene med
fokus på kvalitetsutvikling og læring.

De siste femten årene har kommunene vært
gjennom en periode der antall eldre har vært rela-
tivt stabilt. Veksten i de kommunale omsorgsopp-
gavene har imidlertid i stor grad skjedd i de yngre
aldersgruppene. Dette stiller andre krav til tjenes-
tene enn tidligere.

Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år fordo-
bles. I det offentlige omsorgstilbudet vil presset
først og fremst komme på de kommunale tjenes-
tene, og kommunenes evne til å dekke et økende
personellbehov, ta i bruk ny velferdsteknologi og
utvikle nye innovative løsninger. Samhandlingsre-
formen stiller, og vil stille, kommunene overfor
oppgaver som krever tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet

Utvalgets gjennomgang av faglitteraturen om
kommunenes rolle som tjenesteyter gir ikke enty-
dige anbefalinger om størrelsen på kommunene. I
sin vurdering legger utvalget derfor hovedvekten
på etableringen av robuste fagmiljøer og de val-
gene kommunene selv har gjort når det gjelder
organiseringen av de spesialiserte tjenestene.
Særlig de spesialiserte oppgavene innenfor barne-
vern, PPT og helse trekker i retning av større
kommuner enn dagens. Innen barnevern og PPT
er erfaringen at kommunene bør ha en mini-
mumsstørrelse på 10 000 innbyggere for å kunne
gi et faglig forsvarlig tilbud av tjenester. For kom-
binerte legevakter og kommunale akutte døgnen-
heter, som imøtekommer kravet om øyeblikkelig
hjelp-funksjoner og lokalmedisinske tjenester bør
minimumsstørrelsen på opptaksområdene for å
kunne gi grunnlag for bemanning med tilstrekke-
lig kompetanse, trolig være mellom 15 000 og
30 000 innbyggere.

Ekspertutvalgets vurdering er at minste kom-
munestørrelse med dagens kommunale oppgaver
bør være på mellom 15 000 og 20 000 innbyggere.
Utvalget legger da vesentlig vekt på behovet for
kompetanse innen de spesialiserte helsetje-
nestene som er utviklet på kommunenivå. Deler
av legevaktsamarbeidet, primært vaktsentralen
som formidler tjenester, vil med en slik størrelse
på kommunene i mange tilfeller fortsatt være
organisert gjennom kommunale samarbeidsord-
ninger. Driften av større tjenester som grunn-
skole og pleie og omsorg kan være effektiv ved et
lavere innbyggertall. Utvalget er imidlertid av den
oppfatning at minstestørrelsen vil være fordelak-
tig for kvalitetsutviklingen i disse tjenestene. I
grunnskolen vil en minstestørrelse på 15 000-
20 000 innbyggere legge til rette for utvikling av
skoleeierrollen og bedre bruk av kvalitetsvurde-
ringssystemer. I pleie og omsorg kan minstestør-
relsen bidra til raskere implementering av ny vel-
ferdsteknologi som vil være nødvendig for å hånd-
tere den framtidige veksten i antall eldre. I tillegg
har utvalgets gjennomgang vist at oppgaver knyt-
tet til areal- og samfunnsplanlegging, næringsut-
vikling, miljø- og ressursforvaltning og folkehelse
tilsier en slik minstestørrelse.
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Utvalget legger også til grunn at kommunens
rolle som myndighetsutøver vil bli styrket med en
kommunestørrelse på minst 15 000-20 000 inn-
byggere. Undersøkelser viser at mange små kom-
muner mangler fagekspertise og tilgang på for-
valtningskompetanse og juridisk kompetanse.
Sterkere fagmiljøer vil bedre forutsetningene for
effektiv saksbehandling. Utfordringer med inhabi-
litet forekommer oftere i små enn i større kommu-
ner. Utvalgets vurdering er derfor at en slik kom-
munestørrelse også gir kommunene en størrelse
og en faglig og ledelsesmessig kapasitet som sik-
rer tilstrekkelig distanse mellom innbyggerne og
medarbeiderne i kommunen.

Utvalget har videre vist at kommuner av en
slik størrelsesorden vil legge til rette for ivareta-
kelse av rollen som samfunnsutvikler, ved at kom-
munens evne til å håndtere samfunnsmessige og
arealmessige utfordringer vil kunne bli betydelig
bedre.

Anbefalingen knyttet til kommunestørrelse
legger også grunnlaget for fagmiljøer som bedre
kan ivareta kommunenes rolle som demokratisk
arena. En kommunal administrasjon med kompe-
tanse og kapasitet til å utarbeide gode beslut-
ningsgrunnlag for de folkevalgte kan gjøre den
politiske styringen bedre og øke mulighetene for
å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet.
Erfaringene tilsier at store kommuner i større
grad legger til rette for deltakelse mellom val-
gene, og oftere har ulike former for medvirknings-
organ enn mindre kommuner.

Samlet sett er det utvalgets oppfatning at en
kommunestruktur med en minstestørrelse på
15 000-20 000 innbyggere vil gi kommuner som
kan løse dagens oppgaver på en god måte for sine
innbyggere, lokalsamfunnet og næringslivet.
Anbefalingen tar utgangspunkt i dagens oppga-
veportefølje og de oppgavene det er kjent at kom-
munene vil få ansvaret for i samhandlings-
reformen. Utvalget har samtidig lagt vekt på at
anbefalingen skal være fremtidsrettet. Med
utgangspunkt i den utviklingen vi har sett de siste
femti årene skal kommunene kunne håndtere en
utvidelse og utvikling av oppgavene i tiår frem-
over. Ved eventuelle overføringer av oppgaver fra
staten og fylkeskommunene ser imidlertid utval-
get at det kan være behov for å justere den anbe-
falte minstestørrelsen for kommunene.

Utvalget legger vekt på at det skal være god
kvalitet i de kommunale tjenestene, og at res-
sursbruken i sektoren er effektiv innenfor opplæ-
ringsfeltet og annen tjenesteyting av betydning for
samiske språkbrukere. For både å ivareta beho-
vene til samiske språkbrukere, og effektiv res-




sursbruk i kommunene, anbefaler utvalget at det
også ses hen til samisk bosetting når det skal vur-
deres hva som vil være hensiktsmessige kom-
muneinndelinger.

2. Kommunestrukturen bør i størregrad nærmeseg
funksjonellesamfunnsutviklingsområder

Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har
endret de funksjonelle samfunnsutviklingsområ-
dene. Kommunestrukturen er i liten grad endret i
tråd med denne utviklingen. De fleste funksjo-
nelle samfunnsutviklingsområder dekker i dag
flere kommuner. Utvalgets anbefaling om en min-
stestørrelse på 15 000-20 000 innbyggere vil i
mange områder kunne gi bedre samsvar mellom
kommunegrenser og funksjonelle samfunnsutvik-
lingsområder. Alle kommuner bør imidlertid, uav-
hengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering
av hvorvidt de utgjør et funksjonelt sarnfunns-
utvikfingsområde.

I byområder skaper kommunestrukturen sær-
skilte utfordringer som gir grunnlag for å anbefale
kommunesammenslåinger, selv med kommuner
som oppfyller en minstestørrelse på 15 000—
20 000 innbyggere. Byområdene favner om flere
kommuner, der innbyggere og næringsliv lever
sine daglige liv og opererer på tvers av kommune-
grenser. Dette gjør at kommunens administrative
grenser i liten grad sammenfaller med det funk-
sjonelle området det er nødvendig å se i sammen-
heng.

Det er ulike grader av administrativ oppsplit-
ting av flerkommunale byområder:

Oppsplittede tettsteder, hvor ett tettsted inngår
i flere kommuner (for eksempel Moss og tvil-
lingbyer som Skien/Porsgrunn)
Bo- og arbeidsmarkedsregioner med stor grad
av pendling mellom kommunene (for eksem-
pel Trondheimsregionen)
Byområder med sammenfall av begge disse
kjennetegnene (for eksempel hovedstadsområ-
det og Stavanger/Sandnes)

Flerkommunale byområder skaper utfordringer
for ivaretakelse av alle kommunens fire roller. I
rapporten er særlig utfordringer for ivaretakelse
av samfunnsutviklingsrollen gjennom helhetlige
areal- og transportløsninger fremhevet. Her pågår
det et utstrakt samarbeid i mange byområder,
men erfaringene viser at fordeling av kostnader
og gevinster ved befolknings- og næringsutvikling
skaper konkurranse og uenighet mellom kommu-
nene. Dette fører til lange prosesser med forsink-
ede og dårligere løsninger. Dette gjelder både i
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selve planleggingsfasen, men også i implemente-
ringen av eventuelle regionale eller interkommu-
nale plansamarbeid. I plansamarbeid skal hvert
kommunestyre treffe endelig planvedtak for sitt
område og vedtakene kan implementeres på ulikt
vis.

Mange bykommuner har begrenset areal og
er avhengig av boligbygging i omkringliggende
kommuner for å håndtere stor befolkningsvekst.
Høye boligpriser og lav boligbygging kan virke
hemmende på rekruttering av arbeidskraft til
næringsliv og kommunal virksomhet. Store inves-
teringer knyttet til høy befolkningsvekst har vært
en av grunnene til at enkelte kommuner ønsker å
begrense boligbyggingen på tross av stort behov
for boliger i regionen. Både økonomiske og miljø-
messig kostnader gjør at den enkelte kommunene
noen ganger ikke ønsker å få viktige næringsmes-
sige etableringer i egen kommune, slik som nytt
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Å se boligområder og arbeidsplasser i sam-
menheng er sentralt for å begrense transport-
veksten. Den interkommunale arealplanen
(IKAP) i Trondheimsregionen er et eksempel på
at det er vanskelig å gjennomføre en arealplan
som minimerer transportomfanget, fordi kommu-
nene kjemper om å få størst mulig andel av den
regionale veksten. Det betyr at kommunene vil
arbeide for et utbyggingsmønster som gagner
dem best enkeltvis.

Plassering av boliger eller næringsetablerin-
ger som kjøpesentre tett på en kommunegrense,
er klare eksempler på at kommunegrensene i
byornråder ofte gir etableringer som kan være
uheldige for arealbruks- og transportutviklingen i
byområdet som helhet.

Med dagens kommunestruktur vil en reell iva-
retakelse av helhetlige areal- og transportløsnin-
ger som tar hensyn til miljø og klima føre til et
press på kommunens myndighet på arealsiden. Jo
flere kommuner og instanser som må samordne
sin arealutvikling mot felles mål, jo vanskeligere
er det. I tillegg kan samordning bety en svekking
av kommunenes myndighet over egne areal, og
slik en svekking av lokaldemokratiet. Det er et
økende konfliktnivå mellom regional stat og kom-
munene på planområdet, samtidig som fylkes-
kommunen de senere årene har fått en tydeligere
rolle som regional samordner. Et kjernespørsmål
er i hvilken grad regionale og statlige aktører skal
kunne vedta juridisk bindende bestemmelser
overfor private og kommunene for å sikre helhet-
lige løsninger. Ved siste revisjon av plan- og byg-
ningsloven fikk fylkeskommunene en slik mulig-
het gjennom å kunne vedta regionale planbestem-




melser, mens statlige aktører kan overta myndig-
heten gjennom statlig plan.

Dersom kommunereformen skal styrke lokal-
demokratiet må den føre til en kommunestruktur
hvor kommunene fremdeles har råderett over
eget areal, og samtidig ivaretar helhetlige areal-
og transportløsninger. I og med at ulike samar-
beidsformer ikke gir gode helhetlige løsninger,
oppfatter utvalget at det er hensiktsmessig med
kommunesammenslåinger i flerkommunale
byområder. Dette vil si i de tilfellene der tettsteder
er splittet opp mellom flere kommuner (inkludert
tvillingbyer), der kommuner er sterkt integrerte
gjennom pendling i et felles bo- og arbeidsmar-
ked, og der det er kombinasjoner av disse forhol-
dene. Utvalget mener videre at det vil være hen-
siktsmessig med kommunesammenslåinger eller
grensejusteringer i områder der mindre tettsteder
deles opp av kommunegrenser. Utvalget tar som
utgangspunkt at fylkesgrensene ikke skal være et
hinder for kommunesammenslåinger.

Utvalget mener at størrelsen på kommunen
må balanseres med hensyn til tjenesteproduksjon
og lokaldemokrati. Dette tilsier at for eksempel
hovedstadsområdet fortsatt bør bestå av flere
kommuner. Men også for kommunene i hoved-
stadsområdet vil hensynet til mer funksjonelle
samfunnsutviklingsområder tilsi en betydelig
reduksjon i antall kommuner. Med færre kommu-
ner i hovedstadsområdet blir det færre aktører
som skal samarbeide, for eksempel ved at Oslo i
større grad kan samarbeide direkte med enkelt-
kommuner med mer likeverdig kapasitet og kom-
petanse om en felles plan for hovedstadsområdet.
Dette skaper også en mer oversiktlig og enhetlig
forvaltning for innbyggere, næringsliv, kommu-
nale, statlige og regionale aktører.

Alternativene til kommunesammenslåinger for
å løse utfordringene innenfor areal og transport,
som mer juridisk forpliktende interkommunale
samarbeid, økt myndighet til det regionale nivået
eller økt bruk av statlig plan, oppfatter utvalget
som dårligere alternativer.

Mer funksjonelt avgrensede kommuner i
byområder gir gevinster også for ivaretakelse av
kommunens andre roller. Kommuner som er mer
funksjonelle gjør at innbyggerne i byområder
gjennom de tradisjonelle demokratiske kanalene
gis anledning til å påvirke utviklingen i de områ-
dene de til daglig lever og ferdes i. Større kommu-
ner vil også redusere behovet for interkommunale
og andre formelle og uformelle nettverkssamar-
beid med de demokratiske utfordringene disse
gir. Særlig i oppsplittede tettsteder vil sammenslå-
inger gi grunnlag for en mer rasjonell og effektiv
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lokalisering av tjenestetilbud. Det er et potensial
for bedre og mer kostnadseffektive tjenester der-
som disse tilpasses bosettings- og kommunika-
sjonsmønsteret. For aktører som opererer i fler-
kommunale byområder vil større kommuner gi
mer oversiktlige og forutsigbare rammebe-
tingelser ved enhetlig praktisering av planproses-
ser- og bestemmelser og byggesaksbehandling,
noe som vil gi enklere saksbehandlings- og beslut-
ningsprosesser.

Den primære begrunnelsen for etablering av
storbykommuner i dagens flerkommunale byom-
råder er hensynet til helhetlig areal- og transport-
planlegging. Gevinstene knyttet til dette vil være
større dersom storbykommunene også får ansvar
for fylkeskommunale oppgaver innen samferdsel.
Vurderinger av disse spørsmålene ligger utenfor
utvalgets mandat for del 1 av arbeidet som er
basert på dagens kommunale oppgaver. Oppga-
veutvidelse for storbykommuner vil også ha
betydning for generalistkommuneprinsippet og
fylkeskommunenes rolle.

3.Staten bør reduseredetaljstyringen og ordninger for
politisk deltakelsebørvidereutvikles for å sikregode og
slagkraftige demokratiskearenaer

Utvalgets gjennomgang har vist at ulike indikato-
rer peker i litt ulik retning når det gjelder kommu-
nestørrelse og demokratiske verdier. Flere inn-
byggere i små kommuner er i kontakt med ordfø-
reren enn det som er tilfelle i større kommuner.
Innbyggerne i små kommuner har også mer tillit
til lokalpolitikere, større forståelse av lokalpolitik-
ken og en større vilje til å ta på seg politiske verv
enn innbyggerne i store kommuner. Andre demo-
kratiindikatorer trekker mer i retning av større
kommuner. Deltakelsen mellom valg ser ut til å
være størst blant innbyggerne i store kommuner.
Større kommuner legger i større grad til rette for
deltakelse mellom valgene, og har oftere ulike
medvirkningsordninger. I tillegg stiller flere par-
tier til valg i de største kommunene. Etter utval-
gets syn er et aktivt lokaldemokrati, med valgmu-
ligheter både i forbindelse med valg og mulighe-
ter for innbyggerne til å påvirke beslutninger mel-
lom valg, viktige indikatorer på et godt lokaldemo-
krati.

En betydelig fordel med større kommuner er
dessuten at behovet for interkommunalt samar-
beid om viktige kommunale oppgaver vil bli redu-
sert. Det ligger en demokratisk gevinst i at kom-
munestyret har oversikt og kontroll over sin opp-
gaveportefølje og at innbyggerne vet hvem som
tar ulike beslutninger. Større kommuner vil etter 


utvalgets syn også kunne styrke det lokalpolitiske
nivåets interesser overfor statlige, regionale og
private aktører gjennom at lokalpolitikerne får
større muligheter til å fatte avgjørelser der det
lokalpolitiske skjønnet er viktig.

Erfaringene fra Danmark viser at det vil være
viktig for både staten og kommunene å ha opp-
merksomhet rettet mot mulige negative konse-
kvenser en omfattende kommunereform vil
kunne ha for kommunene som lokaldemokratisk
arena. Det vil sannsynligvis bli færre folkevalgte,
og det vil bli vanskelig å opprettholde den samme
graden av nærhet som innbyggerne i små kom-
muner har hatt til sine folkevalgte. Det kan på den
ene siden være en fordel, fordi for stor nærhet kan
gi manglende distanse og habilitetsproblemer
også i politikken. Men i forhold til innbyggernes
tilengelighet til sine folkevalgte kan det være
negativt. Forskningsresultater fra Danmark viser
nettopp at kommunereformen har gjort at innbyg-
gerne har svakere forståelse av lokalpolitikken og
er mindre villige til å ta på seg verv. Forskningsre-
sultatene viser også at innbyggerne har noe lavere
tillit til lokalpolitikernes lydhørhet. Lokalpoliti-
kerne i større kommuner opplever at sakene er
mer kompliserte og at mer makt er flyttet til admi-
nistrasjonen.

Det er avgjørende at det legges til rette for å
styrke og videreutvikle lokalpolitikernes arbeids-
betingelser og folkevalgtrolle i en større kom-
mune. Store kommuner medfører i seg selv at
flere saker kan ses i sammenheng, og krevende
avveininger mellom ulike interesser vil i større
grad løftes inn i direkte folkevalgte organer. En
god folkevalgtopplæring med vekt på hvordan
politikerrollen kan utvikles, blant annet for å ta
vare på og utnytte det utvidete politiske handlings-
rommet, er viktig. Større kommuner vil medføre
at flere kan være heltidspolitikere og på den
måten legge til rette for at rollen profesjonalise-
res. Det administrative apparatet i en større kom-
mune vil også få økt kapasitet og en bredere kom-
petanse. Det vil kunne være positivt for kvaliteten
i saksforberedelsen til politiske organer, og for å
drive med demokratiutvikling i kommunene. Der-
som ikke lokalpolitikernes rolle reformeres, vil
kommunereformen kunne føre til en økning av
administrasjonens makt på bekostning av de
lokalt folkevalgte.

Det vil kunne være ulike oppfatninger av hva
som er akseptable reiseavstander til et kommune-
styre-, formannskaps- eller utvalgsmøte. Likevel
vil det være et problem dersom særskilte grupper,
som for eksempel småbarnsforeldre, funksjons-
hemmede eller eldre, opplever avstandene som et
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hinder for å delta i politisk arbeid. Dette spørsmå-
let bør være et eget tema i sammenslåingsdisku-
sjoner i områder med svært store avstander. For
de aller fleste kommuner kan det legges til rette
for lokal deltakelse ved å opprette lokalutvalg/
bydelsutvalg. Lokalutvalgene kan gis ulike grader
av kompetanse, fra å være en høringsinstans til å
kunne få delegert myndighet for konkrete opp-
gaver. Her vil det være opp til den politiske ledel-
sen i den nye kommunen å finne fram til løsninger
som kan ivareta interessene til de ulike delene av
kommunene.

Også erfaringer fra Norge har vist at sammen-
slåinger kan ha noen negative effekter for lokalde-
mokratiet. Erfaringer fra fire frivillige sammenslå-
inger på 2000-tallet viser at tilbøyeligheten til å ta
på seg politiske verv ble noe mindre blant innbyg-
gerne i de nye kommunene. Men samtidig ble det
pekt på at handlingsrommet i forhold til politiske
prioriteringer økte, slik at muligheten til å kunne
ta mer helhetlige grep i forhold til framtidige
utfordringer ble styrket.

Både kommunene og staten må være opp-
merksomme på endringene i innbyggernes vurde-
ring av lokaldernokratiet som kan komme som
følge av at kommunene blir større. Det er derfor
viktig at det gripes fatt i at nærheten ikke automa-
tisk opprettholdes ved endringer i kommune-
strukturen. Den lokale demokratipolitikken må
settes på dagsorden og det kan være behov for å
utvikle nye måter å sørge for kontakt og dialog
mellom lokalpolitikere og innbyggere på. Innbyg-
gerhøringer og medvirkningsordninger er eta-
blerte ordninger med muligheter for videreutvik-
ling, med sikte på å gi innbyggerne påvirkning s-
muligheter. Teknologiutviklingen har også gjort
det mulig for flere kommuner å overføre politiske
møter på nett og ha elektronisk dialog. Dette vil
kunne ha både en informasjons- og opplæringsef-
fekt med hensyn til hvilke saker som er på den
politiske dagsorden i den nye kommunen.

Utvalgets samlede vurdering er at økt kommu-
nestørrelse vil kunne styrke heller enn svekke
lokaldemokratiet, men at måten lokaldemokratiet
fungerer på vil måtte endres.

Den statlige styringen har tiltatt i takt med
kommunenes styrkede rolle som velferdsstatens
tjenesteleverandører de siste 10-20 årene. Omfan-
get av rettigheter gitt i lovs form har økt. Det er
etablert direktorater med store fagstaber på sen-
trale sektorområder som i stadig økende grad
søker å styre den faglige aktiviteten i kommu-
nene, både gjennom retningslinjer/veiledere og
på annen måte. Vi har sett at sektormyndighetene
i flere tilfeller har begrunnet det tiltakende sty-




ringsbehovet med manglende kapasitet og kom-
petanse i kommunene. Ved større enheter vil
kommunene få styrket sin kapasitet og kompe-
tanse, slik at det samme omfang og detaljering av
den statlige styringen ikke vil være nødvendig.
Prinsippet om juridisk og økonomisk ramme-
styring vil dermed kunne bedre ivaretas. Egen-
kontrollen i kommunene kan dessuten bli styrket
ved økt kommunestørrelse, og ha som konse-
kvens at det statlige tilsynet reduseres.

For at lokaldemokratiet skal bli mer slagkraf-
tig må den statlige styringen reduseres og base-
res på juridisk og økonomisk rammestyring.
Utvalget er av den oppfatning at staten bør gjen-
nomgå den statlige styringen med sikte på å fierne
detaljerte krav som for eksempel prosesskrav og
bemanningsnormer og sørge for at den statlige
styringen er mer rettet mot resultatene som opp-
nås i kommunesektoren. Forholdet mellom staten
og kommunene bør preges av gjensidig tillit. Mer
rammestyring har også betydning for graden av
prioriteringseffektivitet i kommunene. Med større
kommuner kan mange av dagens kompenserende
tiltak, som statlige myndigheter har iverksatt for å
sikre at også de små kommunene kan ivareta sine
lovpålagte oppgaver, utgå. Det vil bidra til en
enklere og mer oversiktlig forvaltning, og være en
gevinst for både stat, kommuner, innbyggere og
næringsliv.

4.5.3 Ekspertutvalgets vurderinger av

konsekvenser av utvalgets
anbefalinger

Utvalget har lagt til grunn for sine vurderinger at
innbyggerne skal få gode og likeverdige kommu-
nale tjenester. Utvalgets anbefalinger om kommu-
nestørrelse og mer funksjonelle samfunnsutvik-
lingsområder spesielt rundt byområdene, inne-
bærer at antall kommuner vil kunne komme ned
mot 100. Dette representerer en meget stor
reduksjon i antallet norske kommuner.

En vanlig innvending mot større kommuner i
folketall er de store avstandene dette kan medføre
innad i kommunen. En annen innvending mot
større kommuner generelt er at nærheten mellom
innbyggere, tjenester og folkevalgte svekkes.

Christiansenutvalget fant det i sin utredning i
1992 rimelig at en altoverveiende del av kommu-
nens innbyggere burde bo innenfor en akseptabel
avstand til kommunesenteret og de viktigste
offentlige tjenestetilbudene. Utvalget kom fram til
en veiledende norm på 60 min, som en akseptabel
tilgjengelighet. Dette på bakgrunn av hva som var
vanlig i mange distriktskommuner, samt at beho-
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Figur 4.2 Avstand til nærmeste nabokommune-

senter

Kilde: Norut NIBR Finnmark

vet for å oppsøke kommunehuset og kommune-
senteret hadde blitt mindre med årene.

Kartet i Figur 4.2 viser dagens reiseavstander
til nærmeste nabokommunesenter. Størst avstand
fra et kommunesenter i en kommune til nærmeste
kommunesenter i en annen kommune, er på 200
min. Historisk sett har lange reiseavstander og
dårlige kommunikasjoner vært viktig begrunnel-
ser for å videreføre dagens kommunestruktur.
Siden Christiansenutvalget la fram sitt forslag har
det skjedd betydelige endringer i infrastrukturen,
både knyttet til vei, jernbane og bredbånd. Ensi-
dig fokus på reisetid er i dag derfor ikke like rele-
vant, og kan ikke være styrende for en kommune-
reform som skal gi større enheter som samsvarer
bedre med funksjonelle regioner.

Den utviklingen vi har sett i de senere årene
med interkommunale samarbeid om sentrale
kommunale tjenester gir også utfordringer knyt-
tet til reiseavstander. Eksempelvis vil etablering
av vertskommuneløsninger ofte medføre sam-




lokalisering i ett felles bygg for å kunne hente ut
kvalitetsgevinster eller stordriftsfordeler.

Arealmessig er Finnmark det største fylket i
landet Flere av dagens 19 kommuner i fylket har i
dag en reisetid på mellom 60 og 200 min, til nær-
meste nabokommunesenter. Bare fem av kommu-
nene har et areal på under 1 000 kvadratkilometer.
Store deler av fylket preges av punktbosetting og
lang reisetid mellom hovedbosettingene, som ofte
er kommunesentre. Andelen som bor i kommune-
senteret er ofte 90-95 pst. av samtlige innbyggere i
kommunen. Selv med lange avstander er det i dag
et utstrakt interkommunalt samarbeid i Finnmark.

Utvalget legger til grunn at mange kommu-
nale tjenester uansett må leveres der folk bor.
Utviklingen innenfor IKT gjør imidlertid at forut-
setningene for å etablere store kommuner også i
spredtbygde områder er annerledes enn tidligere.
Internett ble for eksempel først allment tilgjenge-
lig tidlig på 1990-tallet. Innføring av teknologi-
baserte tjenester gjør det i stadig mindre grad
nødvendig med personlig oppmøte på kommune-
huset. Bruk av videokonferanser og et godt
utbygd bredbåndsnett gjør det videre mulig for
kommunen å administrere de ulike virksomhe-
tene uten å møtes fysisk. Teknologien gjør det
mulig å opprettholde en desentralisert offentlig
forvaltning samtidig som det etableres faglige
nettverk og nye organisasjonsformer, som frem-
står som mer attraktive for potensielle arbeidsta-
kere.11 Slike fagmiljø er betydelig enklere å eta-
blere innenfor samme organisasjon, enn i inter-
kommunale samarbeid.

Utvalget ser at det for kommuner med svært
store avstander vil kunne bli en utfordring for poli-
tisk representativitet i kommunale organ og for
politisk deltakelse generelt. Dette vil etter utval-
gets oppfatning først og fremst kunne gjelde deler
av Finnmark. Utvalget mener at også disse kom-
munene må foreta en gjennomgang av de enkelte
kriteriene. En god oppgaveløsning må ses opp
mot ulempene avstander vil gi for demokratiet. I
en avveining må svakere politisk deltakelse og
representativitet vurderes opp mot demokratiske
ulemper knyttet til omfattende interkommunalt
samarbeid. Dersom konklusjonen blir at kommu-
nesammenslåing ikke er løsningen i disse tilfeller,
er det utvalgets oppfatning at forpliktende samar-
beid må inngås for å imøtekomme de kravene til
oppgaveløsning som er nedfelt i kriteriene.

11 Lie, H. W og B. Volden (2010). Gevinster av Izoykapasitets
bredbåndsnett i distrikts-Norge.Oslo, Nexia.
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Sentraliseringseffekter

Befolkningsutviklingen er i stor grad preget av en
sentralisering i den forstand at en stadig større
andel av befolkningen lever i eller nær større
bysentra. Selv om majoriteten av innvandrerne
flytter til sentrale strøk, medfører stor innvand-
ring at færre kommuner får synkende folketall.
Gjennomgangen viser imidlertid at sentraliserin-
gen har foregått over lang tid, selv med en finmas-
ket kommunestruktur og tiltak rettet mot dis-
triktsutvikling. Halvparten av befolkningsveksten
I2013 var i de 14 kommunene som har over 50 000
innbyggere, og over 90 prosent av veksten kom i
de 114 kommunene som ligger over 10 000 inn-
byggere.

Det hevdes at en endring i kommunestruktu-
ren med større kommuner vil medføre at boset-
ting og tjenester sentraliseres internt i kommu-
nen, gjerne rundt det nye kommunesenteret. Når
det gjelder sentralisering av innbyggerne som
følge av de kommunesammenslåingene vi har
erfaring med i Norge, er funnene mindre enty-
dige. En konsekvens av en sammenslåing er ofte
at de administrative funksjonene sentraliseres.
Bruk av IKT i tjenester og i dialog med innbyg-
gerne blir viktigere framover, og en økning i bru-
ken vil gjøre det lettere å håndtere avstander
innad i kommunen.

Utvalget oppfatter imidlertid at det er nærhet
til de store tjenestene som skole, barnehage og
pleie- og omsorgstjenestene som er viktigst for
innbyggerne. Dette er tjenester som ytes desen-
tralisert og ofte er organisert i tilknytning til det
enkelte tettsted. Hvordan disse tjenestene skal
organiseres og lokaliseres er opp til kommunene
å bestemme. Dette kan tas opp som tema i selve
sammenslåingsprosessene og eventuelt inngå i
avtaler mellom kommunene før sammenslåing
skjer. Ved de siste frivillige sammenslåingene var
dette et tema, og alle kommunene har i noen grad
valgt desentralisert lokalisering av en del tjenes-
ter. Innbyggerne mener at tilgjengeligheten til tje-
nestene ikke har blitt svekket etter sammenslåin-
gene.12

Sammenslåingen av Bodø og Skjerstad kan
også trekkes fram som et eksempel på at et desen-
tralisert tjenestetilbud opprettholdes og utvikles
etter en sammenslåing, som følge av økt investe-
ringskraft i den nye kommunen. Her var det satt i
gang en prosess for å slå sammen skolene i Skjer-

12 Brandtzæg, B. A. (2009):Frivillige kommunesammenslut-
ninger 2005-2008 Erfaringer og effekter fra Bodo, Aure,
Vindaj5ordog Kristiansund. TF-rapportnr.258

stad og Misvær for å spare penger, og det var
sendt ut varsel om oppsigelse til flere ansatte i
kommunen. Som følge av sammenslåingen ble
skolestrukturen bevart, det er etablert en ny
skole i Misvær og sykehjemmet her ble sikret
bemanning.13

Erfaringene fra sammenslåingene som har
vært gjennomført viser at kommunene har fått
bedre forutsetninger, muligheter og handlings-
rom når det gjelder lokalt og regionalt utviklings-
arbeid. De nye kommunene vil kunne innta en
mer aktiv rolle fordi de får økte ressurser og
muligheter til å satse på helhetlige utviklingstil-
tak. Utredninger viser også at større funksjonelle
enheter vil ha et bedre utgangspunkt for overord-
net planlegging og styring av utbyggingsmønste-
ret, sammenliknet med de gamle kommunene.
Det skyldes at kommunen har blitt et større og
mer geografisk funksjonelt planområde, samt at
planleggingen kan skje med utgangspunkt i ett
prioriterende organ i stedet for to eller flere.14

4.6 Departementets vurderinger

Nærhet og tilhørighet er viktig for lokaldemokra-
tiet. Mange uttrykker uro for at større kommuner
vil redusere tilhørigheten til lokalsamfunnet i
kommunene. Departementet går nedenfor nær-
mere inn i denne problemstillingen ved å se på
Difis Innbyggerundersøkelse fra 2013, som blir
hyppig referert til i debatten om kommunereform.

Meningene er også delte om hvilke konse-
kvenser interkommunale samarbeid har for lokal-
demokratiet. Departementet vil derfor også
omtale dette temaet særskilt.

4.6.1 Om store og små kommuner og
innbyggernes tilfredshet og tilhørighet

Det har blitt trukket frem at innbyggerne i små
kommuner er mer fornøyd med tilgangen til tje-
nester som barnehage, hjemmesykepleie og syke-
hjemsplasser enn innbyggerne i større kommu-
ner. I følge Innbyggerundersøkelsen 2013 utført
av Direktoratet for IKF og forvaltning (Difi) har
innbyggerne i små kommuner også jevnt over et
bedre inntrykk av de kommunale tjenestene enn
innbyggerne i store kommuner.

13 Brandtzæg, B. A. (2009):Frivillige kommunesammenslut-
ninger 2005-2008 Erfaringer og effekter fra Bodo, Aure,
Vindafford og Kristiansund. TF-rapportnr. 258

14 Vinsand, G. mfl (2005).Re-effekter Etterundersokelse av
sammenslutningen mellom Ramnes og Våle.AgendaUtred-
ningog UtviklingAS.Rapportnr.:R5171

Side 139



40 Prop. 95 5 2013-2014
Kommuneproposisjonen 2015

Tilfredshet med sin kommune

50 100

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er
du med din kommune som et sted å bo og

leve?

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er

du med kvaliteten på de kommunale

tjenestene?

81

81

82

80

68

69

69

67

Mindre enn 5 000 innbyggere

Fra 5 000 til 20 000 innbyggere

20 000-110 000 innbyggere

Over 110 000 innbyggere

Figur 4.3 Innbyggernes tilfredshet med egen kommune etter kommunestørrelse

Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2013 utført av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)

Ekspertutvalget viser i sin rapport at innbyg-
gernes tilfredshet med tjenestetilbudet ikke hen-
ger sammen med kommunestørrelse, men at den
er knyttet til andre forhold som innbyggernes
alder og utdanningsnivå,i tilleggtil kommunenes
inntekter. Små kommuner har høyere inntekter
per innbygger enn store kommuner, dels som
følge av eiendomsskatt og konsesjonskraftinntek-
ter (kraftkommuner),og dels somfølgeav statlige
overføringer gjennom inntektssystemet (små-
kommunetilskudd,tilskudd til distriktskommuner
og Nord-Norge-tilskudd).At små kommuner har
høyere inntekter enn store kommuner, legger til
rette for at små kommuner kan ha en høyere dek-
ning av blant annet sykehjemsplasser.

Innbyggerundersøkelsen viser også forhold
somtrekker mot økt tilfredsheti store kommuner.
Spesieltkollektivtransporti kommunen og brann-
vesenetfår hayere skår i større enn i mindre kom-
muner.Mulighettil å få arbeid i kommunen,og til
å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen
øker med kommunestørrelse. Også utdannings-
mulighetenevurderes å være bedre i store enn i
småkommuner.

Innbyggerundersøkelsen fra 2013viser at når
innbyggerne skal uttale seg om helhetlig tilfreds-
het med egen kommune,så er den like stor i små,
mellomstoreog store kommuner,jf.Figur 4.3

Undersøkelsen viser også at tilhørigheten er
likesterk i store og små kommuner,jf. Figur 4.4 .

Oppsummert viser Innbyggerundersøkelsen
2013at det er forhold i både store og små kommu-
ner som innbyggerne er fornøyde eller mindre
fornøyde med. Den generelle tilfredsheten er
jevnt overhøy.

4.6.2 Nærmere om interkommunalt
samarbeid

De siste femti årene har kommunenefått mange
nye oppgaver.Samtidig har ansvaret for mange
oppgaver blitt flyttet fra folkevalgte organer til
interkommunale samarbeid. Et omfattende inter-
kommunaltsamarbeid svekker etter departemen-
tets syn lokaldemokratiet.Når viktige beslutnin-
ger flyttestra folkevalgteorganer til interkommu-
nale samarbeider,kan det som konsekvens gi en
mer kompleksforvaltningog det svekker den fol-
kevalgte styringen og kontrollenmed virksomhe-
ten. Et omfattende interkommunalt samarbeid
kan bidra til å redusere mulighetene de folke-
valgtehar til å se flere oppgaveområderi sammen-
heng. Det vil også kunne svekke innbyggernes
muligheter til å følge med på hvilkebeslutninger
somtreffes hvor.

Det viktigstemotivetfra kommunenessidefor
å inngå i interkommunalesamarbeid er å utnytte
det regionalekompetanse-og arbeidsmarkedetog
utnytte eksisterende fagkompetanse i kommu-
nene på en bedre måte. Først i annen rekke vekt-
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Kilde:Innbyggerundersøkelsen2013utførtavDirektoratetfor IKTogforvaltning(Difi)

legges rimeligere og mer varierte tjenester.15
Behovet for samarbeid varierer også mellom store
og små kommuner. Små kommuner deltar i flere
samarbeid innen helse- og omsorgssektoren enn
større kommuner. De største kommunene deltar
gjennomsnittlig i flere interkommunale samarbeid
innen teknisk sektor enn mindre kommuner. På
planområdet samarbeider for eksempel distrikts-
kommuner først og fremst for å styrke kapasitet
og kompetanse til planarbeid, mens kommuner
sentrale strøk i større grad samarbeider for å
håndtere funksjonelle planutfordringer på tvers av
kommunegrenser, som felles arbeids-, bolig- og
servicemarked.

Ulike kartlegginger av omianget av interkom-
munalt samarbeid har hatt ulikt utgangspunkt, og
ulik definisjon av hva som telles som interkommu-
nalt samarbeid. Dermed foreligger det ikke sam-
menlignbare tall på tvers av kartleggingene. Dette
gjør at tallene ikke gir et detaljert bilde av utviklin-
gen over tid. Det er imidlertid bred enighet om at
omfanget av interkommunalt samarbeid er stort,
og har vært økende de seneste tiårene.16 Ekspert-
utvalget viser i sin rapport til en undersøkelse fra

15 Jacobsen, D. I.(In press). Interkommunalt samarbeid i
Norge.Former,frnksjonerogeffekter.Bergen:Fagbokforla-
get.

16 Delrapportfra ekspertutvalg (2014)Kriterierfor god kom-
munestruktur

1991som identifiserte over 2000 samarbeid i 1991
basert på svar fra om lag halvparten av kommu-
nene. 17Econ identifisertei 2006om lag 1500sam-
arbeid basert på svar fra om lag 1/3 av kommu-
nene.

Leknes m.fl. gjennomførte i 2013 et prosjekt
for å kar tlegge formelle interkommunale samar-
beidsordninger.18 Datagrunnlaget var en rekke
registre, og detaljerte undersøkelser i 73 kommu-
ner. I registrene fant de 750 interkommunale sam-
arbeid, men basert på undersøkelser i utvalgs-
kommunene anslo forskerne at det er 850 for-
melle interkommunale samarbeidsordninger i
Norge. I tillegg anslås det at det er om lag halvpar-
ten så mange avtalebaserte interkommunale sam-
arbeid uten noen av de formelle samarbeidsmo-
dellene som overbygging.19

NIVI Analyse AS har kartlagt interkommunalt
samarbeid i fire fylker, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Kart-
leggingene gir også et grunnlag for å si noe om
utviklingen i de ulike fylkene. Kartleggingen fra

17 Weigård,J. (1991):Interkommunaltsamarbeid—et alterna-
tiv til kommunesammenslaing?NIBR-rapport1991:22

18 Dette omfattetsamarbeidetter kommuneloven§ 27, §28b
og § 28c,samt ASmed to eller flere kommunersom eiere
ogIKS.

19 Leknes,E. mfi. (2013):Interkommunaltsamarbeid—Konse-
kvenser,muligheterog utfordringer.Rapport IRIS—2013/
008
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Sør-Trøndelag viser at antall formelle samarbeids-
ordninger har økt fra 143 til 212 på under fire år.2°
Kartleggingene fra Nord-Trøndelag viser en
økning i antall interkommunale samarbeidsord-
ninger fra 147 til 218, og samtidig en utvidelse i
omfanget av samarbeid på andre oppgavefelt som
stiller krav til forvaltningskompetanse. De finner
også at økningen i stor grad dreier seg om lovpå-
lagte kjerneoppgaver, særlig innenfor helse- og
omsorgstjenester.21 I Nordland ble det i 2010 kart-
lagt 270 formelle samarbeidsordninger, mens
dette har økt til 300 i 2014. Den seneste kartleg-
gingen fra Møre og Romsdal finner 255 formelle
interkommunale samarbeidsordninger. 22 Samlet
sett finner NIVI at omfanget målt i antall ordnin-
ger i kommunene varierer fra rundt 20 til over 50.

Erfaringer fra ulike kartlegginger kan tyde på
at kommunene har mangelfull oversikt over sine
interkommunale samarbeider, og at det er stor
mulighet for systematisk frafall i kommunenes
egne rapporteringer. Ekspertutvalget mener der-
for at det er grunn til å tro at omfanget av inter-
kommunalt samarbeid er betydelig høyere enn
anslaget i Leknes m.fi., som anslo i alt 1250 for-
melle og uformelle samarbeid i hele landet.

Interkommunalt samarbeid kan ha positive
effekter. Leknes m.fl. (2012) viser at mindre kom-
muner kan høste de største gevinstene når det
gjelder kvalitet i tjenestene og når det gjelder øko-
nomi. Denne undersøkelsen sier også at for
mange av de mindre kommunene er interkommu-
nalt samarbeid helt avgjørende for å kunne levere
tjenester til innbyggerne. Undersøkelsen viser
også at de minste kommunene har de største
utfordringene når det gjelder styring og kontroll
av samarbeidet. Forskerne bak rapporten mener
det er en utfordring at de minste kommunene,
som har det største behovet for interkommunalt
samarbeid, også har minst kapasitet og kompe-
tanse til å etablere, styre og håndtere formelle
samarbeid.

IRIS-rapporten viser videre at interkommunalt
samarbeid er vel så utbredt i store som i små kom-
muner. En rimelig forklaring på dette kan være at
den største kommunen i regionen har regionsen-

20 Vinsand, G. og M. Langset (2013): Samarbeidstrenderog
utfordringsbildei Sor-Trondelag.NIVI Rapport 2013:2

21 Vinsand, G. og M. Langset (2012): Revidertstatusfor inter-
kommunalt samarbeid i Nord-Trandelag.NWI Rapport
2012:2

22 Vinsand, G. (2010): Statusfor interkommunaltsamarbeidi
Nordland.NIVI Rapport 2010:2 og Vinsand, G. og Langset,
M.(In press): Statusfor interkommunaltsamarbeidi Nord-
land 2014. Fylkesmannen i Nordland, KS Nordland og
NIVIAnalyse

terfunksjoner og inngår samarbeid med sine
omlandskommuner i lys av denne rollen.

IMS-rapporten viser at innen kultur, natur og
næring øker det interkommunale samarbeidet
med kommunestørrelsen. De største kommunene
deltar også i gjennomsnitt i flere samarbeid innen
teknisk sektor. En forklaring på dette kan være at
de største kommunene har et ønske om å samar-
beide med omlandskommunene, blant annet for å
få et bredere og mer helhetlig tilbud innen
turisme og friluftsliv.Innen teknisk sektor vet vi at
det er økonomiske gevinster innen blant annet
avfall,og da er det vesentlig for de større kommu-
nene å ha med seg så mange av omlandskommu-
nene som mulig for å øke gevinsten.

En gjennomgang som ble gjort om miljørettet
helsevern i kommuner i 2009 (Helsedirektoratet,
IS-1633) viser at miljørettet helsevern fungerer
generelt dårlig i kommuner med lavt innbygger-
tall. Det som særlig trekkes fram er manglende
kompetanse. Evalueringen viser videre at inter-
kommunale enheter synes å ha en bedre styrke i å
kunne ivareta flere fagområder og tverrfaglige
områder, men mangler ofte kompetanse på lokale
planprosesser-/arbeid. Videre ble det oppgitt at
interkommunale enheter mangler organisatorisk
tilhørighet og deltakelse i den enkelte kommunes
samfunnsutvikling. Arbeidet utføres i stor grad
reaktivt i stedet for å forebygge at uheldige miljø-
forhold oppstår. Konsekvensen blir at det foretas
inspeksjoner og krav om retting av forhold i etter-
tid.

Ekspertutvalget peker på at interkommunalt
samarbeid kan gjøre samarbeid på tvers av tjenes-
tene innad i en kommune vanskeligere. For
eksempel er det for barnevernets del avgjørende
med et godt samarbeid med helsetjenesten, bar-
nehager og skole. Dette kan bli mer krevende når
barnevernet for eksempel er lagt til en vertskom-
mune. Når kommunens ressurser blir bundet opp
i mange interkommunale samarbeid, vanskelig-
gjøres prioriteringene i den enkelte kommune.
Selv om det enkelte interkommunale samarbeidet
er kostnadseffektivt og gir kvalitetsgevinster, hvil-
ket ofte er tilfellet, kan det stilles spørsmål ved om
prioriteringseffektiviteten blir betydelig redusert.
Jo flere interkommunale samarbeid, desto større
er muligheten for at man ikke ser kommunens tje-
nester i sammenheng.

Hvis det er behov for økonomiske innsparin-
ger i en kommune i løpet av budsjettåret kan dette
bli vanskelig. Konsekvensen kan bli at kommunen
må kutte i de tjenestene en ikke samarbeider om,
og at samarbeidsområdene blir skjermet fra kutt.
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Det er viktige utfordringer ved interkommu-
nalt samarbeid. Samtidig er det i mange tilfeller
nødvendig for å øke kvaliteten i tjenestene at kom-
munene har mulighet til å samarbeide og slik
sikre gode fagmiljø. Hensynet til gode tjenester til
innbyggerne må være det viktigste. For andre tje-
nester som ikke er velferdstjenester, vil interkom-
munale samarbeid kunne være økonomisk rasjo-
nelle.

Departementet vil derfor ikke legge begren-
singer på bruken av interkommunalt samarbeid.
Hvis kommuner ser at samarbeid med andre kom-
muner gir gevinster for økonomi og/eller tjeneste-
kvalitet, og samtidig har et godt grep om styrin-
gen og kontrollen med samarbeidet, må det være
opp til den enkelte kommune å vurdere om den vil
inngå slike samarbeider. Det er imidlertid viktig at
når en kommune inngår et interkommunalt sam-
arbeid, må den også ha kompetanse og kapasitet
til å kontrollere og håndtere samarbeidet. Større
kommuner har i større grad utarbeidet eiermel-
dinger og de klarer i større grad å følge med på og
kontrollere hva som skjer i de interkommunale
samarbeidene.23

Regjeringen er opptatt av at kommunerefor-
men legger til rette for en kommunestruktur som
ikke gjør det absolutt nødvendig for kommunene
å inngå interkommunalt samarbeid for å kunne
løse sine lovpålagte oppgaver. Allerede med
dagens oppgaveportefølje er interkommunalt
samarbeid for en del kommuner en nødvendighet.
Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil
øke behovet for interkommunalt samarbeid ytter-
ligere. Det er ikke ønskelig at det skal utvikles et
eget interkommunalt styringsnivå med en politisk
og administrativ elite som er avskjermet fra de
kommunale politiske organene.

I lys av den forestående kommunereformen,
ønsker departementet å starte opp et arbeid med
sikte på å avvikle den muligheten til interkommu-
nalt samarbeid som ligger i samkommunemodel-
len. Samkommunen utgjør et nytt forvaltningsor-
gan (selvstendig juridisk person) som gir mulig-
het til sektorovergripende samarbeid. Deltaker-
kommunene overfører ikke bare oppgaver til sam-
kommunen, men også ansvaret for å utføre disse.
Om en kommune trenger å samarbeide på så
mange tjenesteområder som samkommunen gir
anledning til, mener regjeringen at kommunesam-
menslåing er en bedre løsning. Samkommunen er
en modell som ytterst få kommuner har tatt i

23 Leknes, E. mfl. (2013): Interkommunalt samarbeid —Konse-
kvenser muligheter og utfordringer. Rapport IRIS —2013/
008

bruk, noe som viser at denne modellen oppleves
som mindre relevant for kommunene. Modellen
er hjemlet i kommuneloven.

4.6.3 Departementets vurderinger av
ekspertutvalgets kriterier og
anbefalinger

Departementet mener at ekspertutvalgets første
rapport gir et solid faglig grunnlag for det videre
arbeidet med kommunereformen. Dette gjelder
både for kommunene i deres arbeid lokalt, og
senere for staten når den skal vurdere hva som er
en god nasjonal kommunestruktur. Utvalgets ana-
lyse tar for seg utfordringene både for kommuner
med en liten befolkning og for de største kommu-
nene der størsteparten av innbyggerne i landet
bor.

Kriterienefor kommunene

Med utgangspunkt i samfunnsmessige hensyn
har ekspertutvalget foreslått et sett av kriterier
knyttet til hver av rollene som kommunene forut-
settes å ivareta: rollen som tjenesteyter, myndig-
hetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk
arena. Ti av kriteriene er rettet mot kommunene
og angir hva som skal til for at en kommune på en
god måte skal kunne ivareta sine fire roller og
oppgaveløsningen knyttet til disse.

Ekspertutvalget foreslår kriterier for kommu-
nene som blant annet skal gi robuste fagmiljøer
innenfor kommunenes ulike roller. Et annet krite-
rium er funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
Helt sentrale er også kriteriene som sier noe om
hva som gir et godt lokalt demokrati.

Departementet mener at utvalgets kriterier er
et godt utgangspunkt både i de lokale prosessene
og senere når staten skal vurdere hva som er en
god nasjonal kommunestruktur. Departementet
vil sørge for at det utvikles et faktagrunnlag for de
lokale diskusjonene, og kriteriene vil være en del
av dette, jf. nærmere omtale i 4.7.

Anbefalingene

En styrking av fagmiljøene som kan gi bedre opp-
gaveløsning, er også bakgrunnen for at utvalget
anbefaler en minstestørrelse på kommunene på
15 000-20 000 innbyggere.

Større kommuner med bedre kapasitet og
kompetanse vil legge til rette for gode og likever-
dige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil
gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen
og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og
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spesialiserte tjenester. Større fagmiljø vil også
legge til rette for en bedre kvalitetsutviklingi de
store tjenestene.

Regjeringenmener det ikke er naturlig å stille
et absolutt krav til innbyggertall. Samtidig er
ekspertutvalget tydelig på hvilke forutsetninger
kommunerbør ha for å sikre gode tjenester innen
for eksempel barnevern, PPT og legevakt.Disse
forutsetningene vil også styrke kommunenes
mulighet til å ivareta samfunnsutviklerrollenog
myndighetsrollen.

Utvalgetser at avstanderkan være tilhinderfor
kommunesammenslåingopp til den størrelsesor-
den utvalgetanbefaler,først og fremst i Finnmark.
Utvalgetmener imidlertidat utfordringenikkegjel-
der tjenestene,som uansett må leveresder innbyg-
gerne har behov for dem. Utfordringengjelder
demokratiskrepresentasjon,og der lange reiseav-
stander kan hindre flere grupper å delta i politisk
arbeid.For å sikrekvaliteteni tjenestetilbudet,fore-
slår ekspertutvalgetpålagt interkommunaltsamar-
beid som en løsning i de tilfellerhvor avstandsu-
lempeneer så store at kommuneneikkefinnerdet
tilrådeligmed kommunesammenslåing.

Departementet legger til grunn at avstandsu-
lemper kan gjelde flere steder enn i Finnmark.
Kommunereformen må ta hensyn til Norges
mangfoldigegeografi.De kommunene som anser
dette som en særlig stor utfordring, må vurdere
dette særskilt i de lokaleprosessene.

Departementet vil utrede en generell hjemmel
i kommunelovensom gir anledningfor å pålegge
interkommunaltsamarbeidfor å få større fagmiljø
i de tilfeller kommunene på grunn av avstander
vurderer at det ikke kan slå seg sammen, jf.
omtaleavprosessene i 4.7.

Ekspertutvalgets andre anbefaling gjelder i
første rekke å sikre bedre samsvar mellomkom-
munestrukturen og funksjonelle samfunnsutvik-
fingsområder.

Departementet vil vise til at det er et mål med
kommunereformenat den skal styrke forutsetnin-
gene for en helhetlig samfunnsutvikfingi alle
deler av landet både når det gjelder arealbruk,
samfunnssikkerhet og beredskap, transport,
næring, miljø og klima, og den helsemessige og
sosialeutviklingeni kommunen.

En endret kommunestruktur vil gi større og
mer funksjonelt avgrensede kommuner som
evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling
lokaltog regionalt,og en kommunesektor somvil
være i stand til å løse nasjonaleutfordringer.

Regjeringenviloppfordre samtligekommuner
til å ta stillingtil utvalgetsanbefalingeri de lokale
prosessene.

Styrketlokaldemokrati og redusert statlig styring

Kriterienetil staten om en bred oppgaveportefølje
og rammestyringer noe regjeringenvilfølgeoppi
det videre arbeidet med kommunereformen.
Disse kriteriene fanges også opp i den tredje av
utvalgetsanbefalinger,hvor utvalgetforutsetter at
staten reduserer detaljstyringen.Samtidigunder-
streker også ekspertutvalgetat for å sikre gode og
slagkraftigedemokratiske arenaer, må ordninger
for politiskdeltakelsevidereutvikles.Regjeringen
deler denne oppfatningenog vilredusere den stat-
lige styringenavkommunene.

Regjeringenmener at interkommunaltsamar-
beid ikke er et fullgodtalternativtil større og mer
robuste kommuner.Somvist fører dette til en mer
kompleks forvaltning, og svekker demokrati,
transparens og kontroll ettersom viktige beslut-
ninger flyttesfra folkevalgteorganer til interkom-
munalesamarbeid.Et omfattendesamarbeidinne-
bærer at fiere oppgaver løses utenfor direkte fol-
kevalgt kontroll. Krav om konsensus i samar-
beidsorganer kan dessuten gjøre det vanskeligå
fatte beslutninger i kontroversiellespørsmål,som
for eksempel i utbyggingssaker.Det er en utfor-
dring at de minste kommunene,som har det stør-
ste behovet for interkommunalt samarbeid, også
har minst kapasitet og kompetanse til å etablere,
styre og håndtere formellesamarbeid.

Departementet mener det er en betydeligfor-
del med større kommuner at behovet for inter-
kommunalt samarbeid om viktige kommunale
oppgavervil bli redusert. Det ligger en demokra-
tisk gevinst i at kommunestyret har oversikt og
kontroll over alle sine oppgaverog at innbyggere
og næringslivvet hvemsomtar de ulikebeslutnin-
gene og kan ansvarliggjøredisse. Klare ansvars-
linjer og god rolleavklaringvil kunne styrke det
lokalpolitiskeengasjementet.

Større kommuner, med et bredt ansvarsom-
råde, vil gi grunnlag for større styringskapasitet
og gjennomføringskraft. Dette vil også kunne
gjøre lokalpolitikkenmer attraktivog meningsfull
for politikerne. Større kommuner vil som regel
være mer økonomisk robuste og vil dermed ha
større evnetil å finansieretiltakutoverde sentrale
velferdstjenestene,som kommunene selv ønsker
å prioritere. De vil også ha større fagmiljøerog
større ressurser til å utviklelokalsamfunneti den
retning de ønsker.

Ekspertutvalgets samlede vurdering når det
gjelder demokratiske konsekvenser av en økt
kommunestørrelse er at det vil kunne styrke hel-
ler enn svekke lokaldemokratiet,men at det vil
endre måten lokaldemokratietfungerer på.
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Ekspertutvalget viser til erfaringene med den
danske kommunereformen hvor det ikke var til-
strekkelig oppmerksomhet rundt dernokratiutfor-
dringene, verken hos staten eller hos de nye kom-
munene. Større kommuner vil trolig føre til færre
folkevalgte, og det vil bli vanskelig for innbyg-
gerne å opprettholde samme nærhet til folke-
valgte som i små kommuner. Det kan på den ene
siden også være en fordel fordi det i små forhold
kan bli for nært og gi manglende distanse og habi-
litetsutfordringer også i politikken. For innbyg-
gernes tilgjengelighet til de folkevalgte kan det
likevel være negativt.

Utvalget understreker at det ikke er grunn til å
tro at demokratiutfordringer som følge av sam-
menslåinger vil løse seg av seg selv. Etter en sam-
menslåing vil det derfor være behov for dernokra-
titiltak innad i den nye kommunen.

Departementet er enig i dette og mener at det
er viktig, gjerne i samarbeid med KS, å vurdere
hensiktsmessige tiltak. Ekspertutvalget peker på
folkevalgtopplæringen som et tiltak som kan bru-
kes for å utvikle politikerrollen, blant annet for å ta
vare på og utnytte et utvidet politisk handlingsrom.

Departementet er enig i at det må være opp-
merksomhet om at innbygger nes vurdering av
lokaldemokratiet kan endre seg som følge av at
kommunene blir større. Et nærliggende tiltak for
de nye kommunene vil være å vurdere oppretting
av lokalutvalg/bydelsutvalg for å legge bedre til
rette for lokal deltakelse. Oppretting av lokalut-
valg kan være en god strategi for å involvere
befolkningen i saker som angår dem og gjøre
avstanden mellom innbyggere og politikere i den
nye kommunen mindre. Lokalutvalgene gir også
gode muligheter til å samarbeide med aktører i
sivilsamfunnet og mobilisere ressurser og innsats.
Lokalutvalgene/kommunedelsutvalgene er i dag
hjemlet i kommuneloven og disse kan gis kompe-
tanse fra å være en høringsinstans til å kunne få
delegert myndighet for konkrete oppgaver. Det er
gode erfaringer fra tidligere sammenslåinger med
slike lokalutvalg, blant annet i Bodø og Vinda-
fjord. Det er viktig at den politiske ledelsen i de
nye kommunene tidlig vurderer og finner fram til
løsninger som kan ivareta interessene til de ulike
delene av kommunen.

Analysen til ekspertutvalget viser at lokalpoli-
tikken i små og store kommuner kan fungere
ulikt. I små kommuner legger nærheten mer til
rette for å ta kontakt med ordføreren, og ha større
forståelse for lokalpolitikken. Innbyggere i små
kommuner har også mer tillit til lokalpolitikere og
en større vilje til å ta på seg politiske verv enn inn-
byggerne i store kommuner.

Store kommuner derimot, legger i større grad
til rette for å delta i politisk aktivitet mellom val-
gene, og har oftere ulike medvirkningsordninger.
Det ligger et stort potensial for engasjement og
involvering av innbyggerne i en planmessig til-
nærming til dette spørsmålet. En viktig faktor for
å lykkes med god innbyggermedvirking er at
kommunen har en administrativ stab som kan for-
ankre arbeidet og håndtere innspill.

Det er også grunn til å understreke at større
kommuner, med et bredt ansvarsområde, vil gi
grunnlag for større styringskapasitet og gjennom-
føringskraft. Dette vil gjøre lokalpolitikken mer
attraktiv og meningsfull for politikerne.

Ekspertutvalget mener at når de minste kom-
munene blir større, og når kommunegrensene i
mindre grad er til hinder for god samfunnsutvik-
ling, så vil behovet for statlig detaljstyring reduse-
res. Dersom staten i større grad driver rammesty-
ring vil det lokale handlingsrommet øke, noe som
vil styrke lokaldemokratiet.

Det er et mål for kommunereformen at færre
og større kommuner, med gjennomgående god
kapasitet og kompetanse, vil kunne gjennomføre
en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål og
slik kunne redusere behovet for statlig detaljsty-
ring. Med redusert statlig detaljstyring vil kom-
munene få større frihet til å prioritere og tilpasse
velferdstilbudet til innbyggernes behov. En viktig
forutsetning for dette er at kommunene i hoved-
sak rammefinansieres. Når staten ser det nødven-
dig med øremerkede midler bør disse utformes
slik at de ikke fører til unødig merarbeid, kontroll
og rapportering. Det er derfor igangsatt et arbeid
for å forenkle prosedyrene for søknad og rappor-
tering på øremerkede tilskudd. Mange av tilskud-
dene er administrativt ressurskrevende, både for
tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker, og depar-
tementet har satt ut et oppdrag for ytterligere å
kartlegge søknads- og rapporteringsordninger til-
knyttet øremerkede tilskudd. Målet er å utarbeide
en veileder for enklere og mer effektive søknads-
og rapporteringsordninger for ulike typer øremer-
kede tilskudd.

Kommuner med robuste fagmiljøer vil ha gode
forutsetninger for å ha en god egenkontroll, noe
som på sikt kan føre til bedre etterlevelse av lov-
verket og dermed redusere behovet for statlig til-
syn. En statlig styring som bygger på at kommu-
nene har ansvar for å kontrollere egen virksom-
het, gir god effektivitet og et godt grunnlag for
lokalt tilpasset oppgaveløsning. Etter departemen-
tets syn kan det være store effektivitetsgevinster å
hente ut ved å se statlig tilsyn og kommunal egen-
kontroll i sammenheng. NIBR peker i rapporten
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Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som
tilsynsmetode (NIBR-rapport2011:28)på at det er
grunn til å tro at de statlige tilsynene og kommu-
nerevisjonenegjør unødig dobbeltarbeid,bl.a. på
grunn av at informasjon om resultat ikke blir
utveksletog fordi de ikke samordner seg.

Regjeringenvil fortsette arbeidet med å redu-
sere den statligedetaljstyringen,og statligstyring
vil være et viktig tema i meldingen om nye opp-
gaver til større og mer robuste kommuner.

4.7 Organisering av reformprosessen

I det følgende redegjøres det for fylkesmannens
rolle i kommunereformen, og hvordan departe-
mentet i reformperioden vil bidra med støtte til
fylkesviseprosjektorganisasjonersom også vil få
enkelte standardiserte verktøy stilt til disposisjon.
Med reformperioden mener vi perioden frem til
nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.
Departementet går også inn på hensyn som må
vurderes underveis i prosessen.

Regionale prosesser i kommunereformen

Høsten 2014vil alle landets kommuner inviteres
til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner.Fylkesmannenvil få ansvar for å
igangsette disse prosessene. Det er ønskeligat de
regionale prosessene gjennomføres i et samar-
beid mellom fylkesmannen og KS regionalt.
Regjeringenser på KSsom en sentral aktør i kom-
munereformen,og KSvilfå en egen invitasjonom
å delta i prosessene.

Utfordringenevil være ulike i ulike deler av
landet. I sentrale strøk har det vært en utvikling
med befolkningsvekstog økende regionalintegra-
sjon med utvidelseav tettsteder på tvers av kom-
munegrenser. Her vil de viktigste utfordringene
knytte seg til areal og transportløsninger, og et
viktig mål med reformen vil være å få til en mer
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. I
andre deler av landet vil utfordringene i større
grad være knyttet til for små og sårbare fagmil-
jøer. Der vil de fremste målene med reformen
være å styrke fagmiljøene,både for å levere gode
og likeverdigetjenester til innbyggerne,men også
for å styrke samfunnsutviklerrollenog myndig-
hetsutøverrollen.

Fylkesmannenvil ha god kunnskap om utfor-
dringene i det enkelte fylket og også om den
enkelte kommunes situasjon. Dette gjør at fyl-
kesmannen er godt egnet som tilrettelegger og


koordinator i de prosessene som skal gjennomfø-
res lokalt/regionalt. Departementet mener at det
er viktig å få på plass fundamentet for gode
lokaleprosesser på et tidligtidspunkt i reformpe-
rioden. Et utgangspunkt kan være at fylkesman-
nen legger til rette for innledende samtaler mel-
lom ulike kommunegrupper i fylket. Dette bør
skje etter en vurdering av lokale preferanser og i
samarbeid med KSregionalt. Fylkesmannenkan
invitere til seminarer eller fellesmøter. Fylkes-
mannen skal tidlig ta initiativ mot de regionale
KS-styrenefor å drøfte og avklare hvordan sam-
arbeidet skal være gjennom reformperioden, og
finne fram til en hensiktsmessig form på og inn-
hold i dette samarbeidet. Hvordan det praktiske
samarbeidet vil bli i det enkelte fylke, vil derfor
kunne variere.

Fylkesgrensene skal ikke være til hinder for å
slå sammenkommuner.Det vilderfor være avgjø-
rende for en god gjennomføringav prosessene at
det er kontakt og samarbeid mellom fylkesmen-
nene på tvers avnabofylkene.

Departementet vil i et eget oppdragsbrev til
fylkesmennenebeskriveoppdragetnærmere etter
at kommuneproposisjonener behandlet i Stortin-
get. Der vil også tilpassingen av allerede igang-
satte prosesser til de samledeprosessene blinær-
mere beskrevet. Som et utgangspunkt bør igang-
satte prosesser i stor grad fortsette sitt planlagte
løp,men det må samtidiglegges opptil at proses-
sene avsluttessamtidigmed resten avregionen.

Kompetansesenteret for distriktsutvikling
(KDU) vil kunne bistå prosessveilederne i de
enkelte fylkene (se nærmere omtale nedenfor)
både om erfaringer fra tidligere sammenslutnin-
ger og om råd når det gjelder organisering av de
lokale prosessene. ICDUvil imidlertid ikke ha
kapasitet til å bistå enkeltkommuner eller de
enkelte sammenslutningsalternativenei konkrete
utredningsarbeid.

Verktøy i prosessene

Fastsetting og endring av kommunegrenser regu-
leres av lovav 15.juni 2001nr. 70, inndelingslova.
Loveninneholder ikke vilkårsom virker styrende
på antalletkommuner.I arbeidet med inndelings-
lovable det lagtvekt på at den skullevære et verk-
tøyfor å forberede og gjennomføreinndelingsved-
tak, uansett tallet på saker og hvilkenkarakter og
omfangsaken har. Det ble også avklarthvemsom
har initiativretttil å fremmeforslagomuliketyper
inndelingssaker. Fylkesmannen er det sentrale
bindeleddet mellom staten og kommunene i alle
saker somfølgeravinndelingslova.I rundskriv H-
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01/07 framgår det blant annet hvilke oppgaver
som er delegert til fylkesmannen.

Innbyggere og næringslivet i en kommune har
rett til å foreslå grensejustering eller grensefast-
setting, men det er bare kommunestyret selv som
kan fremme forslag om sammenslåing eller
deling, jf. § 8. Stortinget og departementet kan
også ta initiativ til alle typer inndelingssaker.

Kongen i statsråd kan avgjøre saker om deling
eller sammenslåing av kommuner når kommu-
nene det gjelder er enige. Dersom kommunene
ikke er enige, må saken avgjøres av Stortinget. I
saker om sammenslåing på tvers av en fylkes-
grense kan Kongen i statsråd flytte en kommune
til et annet fylke. Saker der to eller flere kommu-
ner bytter fylke må avgjøres av Stortinget. Depar-
tementet har avgjørelsesmyndighet i alle saker
om justering av kommunegrenser. Dersom kom-
munene det gjelder er enige i løsningen, og det
anses for å være en mindre sak, kan grensejuste-
ringen avgjøres av fylkesmannen.

De lokale/regionale prosessene må ta
utgangspunkt i målene for reformen. Sammen
med ekspertutvalgets kriterier for en god kommu-
nestruktur og utvalgets anbefalinger bør dette gi
grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vur-
deringer og vedtak lokalt.

Departementet vil gi økonomisk støtte til en
prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete
fra høsten 2014. Fylkesmannen vil ha arbeidsgive-
ransvar for stillingen. Fylkesmennene vil med
denne styrkingen kunne legge til rette for gode
prosesser og god fremdrift i hele landet.

Også KS kan, etter søknad, få midler til sitt
arbeid med kommunereformen. Disse midlene vil
kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å
kunne arbeide aktivt med de lokale/regionale pro-
sessene.

Tradisjonelt har spørsmål om sammenslåinger
medført store og tidkrevende utredninger og
folkeavstemninger. Departementet ønsker å legge
til rette for en mer standardisert organisering av
arbeidet ved å etablere et faktagrunnlag for lokale
diskusjoner, og et opplegg for å innhente syns-
punkter fra innbyggerne. Dette vil etter departe-
mentets vurdering være en mer hensiktsmessig
tids- og ressursbruk både lokalt og sentralt, og vil
kunne gi et godt beslutningsgrunnlag i de ulike
kommunene.

Siden starten av 2000-tallet har departementet
gitt støtte til om lag 50-60 lokale utredninger.
Erfaringene fra dette arbeidet gir et bilde av hva
som utredes i de ulike alternativene, og hvilket
datagrunnlag det er vanlig å benytte seg av. Det
foreligger mye tilgjengelig data i en rekke nasjo-




nale registre som enkelt kan bearbeides for å gi
relevant informasjon til hvert enkelt sammen-
slåingsalternativ og hver enkelt kommune. Depar-
tementet har de siste årene også jobbet med å
gjøre informasjon på kommunenivå lett tilgjenge-
lig på internett. Videre har planavdelingene i de
enkelte fylkeskommunene mye relevant, tilgjen-
gelig informasjon som vil kunne benyttes i de
lokale prosessene.

Departementet tar sikte på å utarbeide stan-
dardiserte faktaoppsett med utgangspunkt i krite-
riene som er utarbeidet av ekspertutvalget og
annen relevant tilgjengelig informasjon. En slik
sammenstilling av fakta vil kunne gi kommunene
god informasjon blant annet om utfordringer og
utviklingstrekk for hver enkelt kommune og for
regionen som helhet. Faktaoppsettet må utarbei-
des slik at det enkelt kan suppleres ut fra lokale
og regionale behov og utfordringer. Faktaopp-
settet vil også være et viktig verktøy for de regio-
nale prosessveilederne. Departementet mener
derfor det ikke lenger vil være behov for å videre-
føre dagens praksis med utredninger av enkeltstå-
ende sammenslåingsalternativer.

Inndelingslova § 10 sier at innbyggerne bør
høres før kommunestyrene gjør vedtak om en
eventuell sammenslåing. Slike høringer kan skje
ved folkeavstemning, opinionsundersøkelser,
møte eller lignende. Tradisjonelt har det i de fleste
kommuner vært gjennomført folkeavstemninger i
spørsmål om kommunesammenslåing. Departe-
mentet vil i forbindelse med kommunereformen
utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser
som kommunene vil få tilbud om å bruke i hørin-
gen av innbyggerne. Spørsmål som kan være
aktuelle i en slik spørreundersøkelse kan for
eksempel være knyttet til hvilke forventinger inn-
byggerne har til det framtidige tjenestetilbudet,
hvordan de ser på potensialet for utvikling og
vekst, og hvordan de forholder seg til ulike sam-
menslåingsalternativer. Dette vil etter departe-
mentets syn gi kommunestyrene et bredere og
bedre beslutningsgrunnlag enn hva som er mulig
i en rådgivende folkeavstemning.

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å
avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes
råd ved folkeavstemning eller benytte en spørre-
undersøkelse. Departementet vil dekke inntil
100 000 kroner til hver kommune i forbindelse
med høring av og informasjon til innbyggerne.

Nasjonalehensyn- uhensiktsmessigegrenser

Departementet ønsker å peke på at kommunere-



formen ikke bare er en sammenslåingsreform. En
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nasjonal reform bør også legge til rette for at
lokale saker som har oppstått på grunn av uhen-
siktsmessige og utdaterte kommune- og fylkes-
grenser, blir løst. Departementet legger derfor til
grunn at også slike saker blir løst i forbindelse
med kommunereformen.

Endring avkommunegrenser vili noen tilfeller
også bety endring av fylkesgrenser. Det legges
opptil at uhensiktsmessigefylkesgrenser også vil
bli behandlet i kommunereformen. I slike saker
vil det kunne oppstå behov for å veie nasjonale
hensyn mot lokaleønsker. En problemstillingved
endring av fylkesgrensene vil være mandatforde-
lingen til Stortinget. Hvert åttende år beregnes
den fylkesvise mandatfordelingen til Stortinget
basert på innbyggertallog areal i 19valgdistrikter.
Dette er fastlagt i Grunnloven § 57. Det fremgår
avvalgloven§ 11-1at hvert fylkeutgjør et valgdis-
trikt. Reglene for endring av fylkesgrenser ble
endret i 2013,og nå står det i inndelingslova§ 6:

«Kongengjer vedtak om justering av grenser
mellom kommunar og mellom fylke.Dersom
grensejustering mellom fylke gjeld meir enn
ein kommune, skal saka leggjastframfor Stor-
tinget til avgjerd.»

Tidligerevar lovtekstendirekte knyttet tilmandat-
fordelingen.Da het det at saker som får følgefor
flere innbyggere enn det som står bak hvert stor-
tingsmandat, skal legges fram for Stortinget til
avgjørelse.Tanken bak formuleringenvar at Kon-
gen ikke skulle kunne avgjøre sammensetningen
av Stortinget. Da inndelingslovable vedtatt i 2001
var det ikke noe lovfestetkriterium for fordeling
av stortingsmandat, men det ble endringer i for-
bindelse med innføring av ny valglov i 2002 og
endringer i Grunnloven.Nå er det klare utregnin-
ger som fastsetter mandatfordelingen,basert på
innbyggertall og areal i fylkene. Departementet
viste i Prop. 109 L (2012-2013) at selv små
endringer avfylkesgrensenvillekunne ha innvirk-
ning på mandatfordelingen.Derfor ble det fore-
slått en tydelig myndighetsfordeling mellom
regjering og Storting, hvor det blant annet ble
åpnetfor at regjeringen skullekunne gjennomføre
sammenslåingerpå tvers avdagens fylkesgrenser.
Samtidig ble det poengtert at regjeringen kan
sende en sak til Stortinget selv om det bare gjel-
der en kommune,for eksempel der saken er av en
slik art at utfalletkan være av nasjonalinteresse.

Den gjeldende fylkesvisefordelingen av stor-
tingsmandatene ble fastsatt av departementet
våren 2012, basert på innbyggertallene per 1.
januar 2012. Ny fylkesvis mandatfordeling skal


beregnes av departementet i 2020,basert på inn-
byggertall per 1. januar 2020. En endring av
dagens fylkesgrenser vil dermed ikke påvirke
Stortingets sammensetningfør etter stortingsval-
get i 2021. Departementet vil i proposisjonentil
Stortinget våren 2017 synliggjøre hvilke konse-
kvenser regjeringens forslag til ny kommune-
struktur vil ha for den fylkesvisemandatfordelin-
gen.

Departementet forutsetter at fylkesmennene
også legger til rette for prosesser på tvers av fyl-
kesgrensene. Etter departementets syn bør man
som et utgangspunkt forsøke å kartlegge slike
utfordringer tidlig i prosessen, og randsonekom-
muner bør ivaretaslokaltog regionaltpå hensikts-
messige måter.

Det vil også være tilfeller hvor det vil være
mest hensiktsmessigå vedta nye grenser i forbin-
delse med kommune-/fylkessammenslåinger.
Departementet forutsetter at det legges opp til
gode prosesser som tar høyde for slike utfordrin-
ger. Det vil for eksempel kunne gjelde deling av
kommuner. I tillegg vil det kunne gjelde ulike
typer grensejusteringer, som for eksempel rand-
sonetettsteder som i en større kommune mer
naturlig faller inn under en annen større kom-
mune, og uhensiktsmessige grenser som splitter
opp tettsteder og områder som på andre måter
burde høre sammen.Forhold knyttet til pendling,
arbeid og bruk av andre offentligeog private tje-
nester vilkunne spilleinn i disse vurderingene.

Geografisk avstand

Ekspertutvalgetsanbefalingom en kommunestør-
relse på 15000-20000 innbyggere i alle landets
kommuner,vilnoen steder i landet bety at reiseav-
standen til det nye kommunesenteret vil bli stor.
Ekspertutvalget peker på at geografisk avstand
kan gi utfordringer for politisk representativitet i
kommunaleorgan og for politiskdeltakelsegene-
relt. Når det gjelder tjenester, legger utvalget til
grunn at mange av de kommunaletjenestene uan-
sett må leveresder folkbor.

Kommunereformenmå ta hensyn til Norges
mangfoldigegeografi. Regjeringenmener derfor
at det ikke kan stilles et absolutt krav til innbyg-
gertall. Christiansen-utvalgetanbefalte i 1992en
veiledendenorm for akseptabel tilgjengelighetpå
60 minutter til kommunesenteret.Departementet
mener det kan være utfordrende å sette landsdek-
kende standard for akseptabel reiseavstand, da
topografiskeog klimatiskeforhold i noen tilfeller
kan være vel så utfordrende for tilgjengelighet.
Derfor er spørsmålet om avstand en utfordring
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som best løses lokalt, og departementet mener at
spørsmålet om avstand må vurderes i hvert enkelt
tilfelle. Ekspertutvalget har synliggjort at innbyg-
gernes behov for å besøke kommunesenteret har
blitt mindre, blant annet på grunn av teknologiba-
serte tjenester.

Det er et mål for kommunereformen at alle
innbyggerne skal ha gode og likeverdige tjenes-
ter, uavhengig av hvor man bor. For mange kom-
muner betyr det at de må ha større fagmiljøer for
å ivareta dette målet. Kommuner der avstand-
standsulempene kan bli svært store ved sammen-
slåing, må vurdere dette spesielt. De må i sine vur-
deringer veie fordelene ved en bedre og mer
robust oppgaveløsning opp mot de demokratiske
ulempene svakere representativitet eller mer
omfattende interkommunalt samarbeid kan gi.

For å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet, fore-
slår ekspertutvalget pålagt interkommunalt sam-
arbeid som en løsning i de tilfeller hvor avstandsu-
lempene er så store at kommunene ikke finner det
tilrådelig med kommunesammenslåing. Flere sek-
torlover har i dag hjemmel til å pålegge interkom-
munalt samarbeid, blant annet plan- og bygnings-
loven, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelse-
loven, kommuneloven og brann- og eksplosjons-
vernloven. Departementet vil utrede en generell
hjemmel i kommuneloven som gir anledning til å
pålegge interkommunalt samarbeid for å få større
fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av
avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik
generell hjemmel kan erstatte hjemlene i sær-
lovene.

Fylkeskommunensrolle

I St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionalefortrinn —
regionalframtid, ble det lagt til rette for å gjen-
nomføre en regionreform hvor målet var å eta-
blere færre og større regioner som erstatning for
dagens fylkeskommuner. Det ble gjennomført to
regionale høringsrunder, med foreløpige vedtak
våren 2007 og endelige vedtak våren 2008. Vedta-
kene ble oppsummert av Stoltenberg II-regjerin-
gen i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) på følgende måte:

«Vedtakene er ikke sammenfallende på en slik
måte at de gir grunnlag for å endre fylkesgren-
ser på frivillig basis. Dermed ser ikke regjerin-
gen at det er grunnlag for å ta initiativ til å
endre fylkesinndelingen.»

Det er et utgangspunkt for arbeidet med kommu-



nereformen at inntil det foreligger en robust kom-



muneinndeling og kommunene har fått tilført nye

oppgaver, vil fylkeskommunene bestå. En vurde-
ring av det regionale folkevalgte nivået bør even-
tuelt tas etter at kommunereformen er gjennom-
ført. Det er fortsatt ulike syn på fylkeskommu-
nens fremtid og uviklingen av et regionalt forvalt-
ningsnivå, mens det er bredere politisk enighet
om behovet for en kommunereform. Det vil i til-
legg være uhensiktsmessig å gjennomføre en ny
omfattende prosess allerede seks år etter forrige
forsøk. Dersom fylkeskommuner på eget initiativ
ønsker å slå seg sammen, er regjeringen åpen for
at det kan gjennomføres.

Departementet ønsker å legge til rette for at
fylkeskommunene skal få mulighet til å uttale seg
om foreslåtte endringer i kommuneinndelingen
før det fattes nasjonale vedtak om sammenslåing.
Samtidig er det viktig at dette ikke forsinker pro-
sessene. Dersom det diskuteres forslag til kom-
munesammenslåinger som påvirker fylkeskom-
munenes grenser, vil det være viktig at fylkeskom-
munene blir involvert på et tidlig tidspunkt.

Særskiltom forvaltningsområdet for samiskspråk

Forvaltningsområdet for samisk språk består av
Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana
kommuner i Finnmark, Kåfiord og Lavangen kom-
muner i Troms, Tysfiord kommune i Nordland, og
Snåsa og Røyrvik kommuner i Nord-Trøndelag.
Samelovens kapittel 3 gir innbyggerne i forvalt-
ningsområdet rettigheter til bl.a. å kunne benytte
samisk i kontakt med offentlige myndigheter, retts-
vesen og helsevesen. Også andre lover knytter
bestemte ordninger til forvaltningsområdet for
samisk språk (enkelte steder kalt samiske distrikt).
Det gjelder blant annet en sterkere rett til opplæ-
ring i og på samisk innenfor samiske distrikt, og en
særskilt plikt til å tilrettelegge for samisk språk og
kultur i barnehager og i helse- og omsorgssek-
toren.

Da samelovens språkkapittel ble vedtatt i 1990,
var det fastsatt i lov hvilke kommuner som skulle
omfattes. I 2005 ble sameloven endret slik at det
nå fastsettes i forskrift hvilke kommuner som inn-
går. Bakgrunnen for lovendringen var behovet for
å forenkle prosedyrene for utvidelse av forvalt-
ningsområdet. Ved spørsmål om innlemming av
nye kommuner i forvaltningsområdet er det nå
Sametinget som skal søke departementet om
dette. Det er lagt til grunn som en forutsetning at
kommunen selv har ønsket å bli en del av forvalt-
ningsområdet, jf. Ot.prp. nr. 38 (2004-2005).
Departementet vurderer søknaden, og Kongen vil
ev. fastsette endring i forskriften. Lavangen, Tys-
fiord, Snåsa og Røyrvik kommuner er innlemmet i
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forvaltningsområdet på bakgrunn av initiativ fra
kommunene.

Arbeidet med å skape større og mer robuste
kommuner kan aktualisere problemstillinger knyt-
tet til forvaltningsområdet for samisk språk. En
problemstilling er hvordan man håndterer en situa-
sjon der en kommune innenfor dagens forvalt-
ningsområde slås sammen med en kommune uten-
for forvaltningsområdet, eller eventuelt blir delt I
nye kommuner som omfatter hele eller deler av tid-
ligere forvaltningskommuner, oppstår spørsmålet
om de nye kommunene skal være en del av det
samiske forvaltningsområdet. En eventuell endring
av det samiske forvaltningsområdet, som fører til
en innskrenking av samiske språkbrukeres rettig-
heter, vil reise spørsmål om forholdet til Grunnlo-
ven og Norges internasjonale forpliktelser. Det vil
kunne tilsi at saken må forelegges Stortinget

Minoritetsspråkpakten fastslår blant annet prin-
sippet om at administrative inndelinger ikke skal
utgjøre et hinder for å fremme det berørte regions-
eller minoritetsspråk. I tillegg gir rammekonvensjo-
nen for nasjonale minoriteter bestemmelser om at
det skal legges til rette for bruk av minoritetsspråk
overfor myndighetene i områder som tradisjonelt
eller i betydelig antall er bebodd av nasjonale mino-
riteter. I Norge har det hittil vært lagt til grunn at
plikten overfor samene i denne bestemmelsen i
hovedsak er oppfyltgjennom ordningen med et for-
valtningsområde for samisk språk. Forholdet til fol-
keretten må derfor vurderes ved spørsmål om
eventuelle endringer i forvaltningsområdet som
følge av en ny kommunestruktur.

Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk
språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere
ikke kommer dårligere ut som følge av endringer i
kommuneinndelingene. Fylkesmennene i de aktu-
elle fylkene må sikre at Sametinget involveres i de
regionale prosessene på en hensiktsmessig måte.
Hvis det blir aktuelt å gjøre endringer i dagens for-
valtningsområde for samisk språk, med andre ord
lov- eller forskriftsendringer, vil departementet
konsultere med Sametinget i tråd med Prosedyrer
for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og
Sametinget.

Andre lokale og regionale hensyn

Det er kommunene selv som avgjør hvilken mål-
form som skal brukes i kommunen. Departemen-
tet legger til grunn at kommunene selv finner
gode løsninger på språkutfordringene når de gjen-
nomfører de lokale prosessene.

Endring av kommunenes administrative gren-
ser vil også kunne ha innvirkning på andre admi-




nistrative inndelinger. Kirkelig inndeling vil for
eksempel bli påvirket av en endring av kommu-
nale grenser. Selv om kommunesammenslåinger
først berører andre aktører etter at sammenslåin-
gen er gjennomført, bør disse aktørene holdes ori-
entert om de lokale og regionale prosessene på en
hensiktsmessig måte. Det mest hensiktsmessige
vil være at informasjonen gis på kommune- og fyl-
kesnivå. Departementet mener at aktørene som
vil bli påvirket av en kommunesammenslåing må
få tidlig informasjon og tilstrekkelig tid til å forbe-
rede seg på endringene som vil komme.

Lovom godkjenning av låneopptak

I tråd med prinsippene i kommuneloven er kon-
troll med kommunenes økonomi først og fremst
begrunnet i hensynet til den økonomiske balan-
sen i den enkelte kommune på kort og lang sikt,
og ønsket om å ivareta nasjonale hensyn og unngå
press på staten om økte overføringer. I forbin-
delse med sammenslåinger kan lånegjelden øke
fordi det sittende kommunestyret kan investere
og velte kostnadene over på den nye, større kom-
munen. For å sikre sammenslåtte kommuner etter
kommunereformen best mulige vilkår for driften
og utviklingen videre, kan det være behov for å
styrke den statlige kontrollen i forkant av refor-
men. I forkant av forvaltningsreformen i 2007 til
2009 gjaldt et midlertidig krav om lånegodkjen-
ning for fylkeskommunene.

Dette er bakgrunnen for et lovforslag som nå
sendes på høring og som vil innebære at kommu-
nenes låneopptak og langsiktige leieavtaler må
godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige.
Godkjenningsordningen er bare ment å hindre
rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i
forkant av kommunereformen. Formålet er å
unngå konflikter mellom aktuelle kandidater for
sammenslåing og at kommuner gjør seg mindre
«attraktive» som partnere ved å ta opp nye lån.
Nye, større kommuner vil få et bedre økonomisk
grunnlag for å lykkes dersom en unngår høyere
lånegjeld enn nødvendig, og unngår driftsmessige
ulemper som følge av uhensiktsmessig lokalise-
ring av nye bygg. Det legges opp til en effektiv
godkjenningsordning.

4.8 Fremdriftsplan og milepæler

Det legges opp til at de regionale prosessene star-
ter opp høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av
2016. Det er viktig at kommunene kommer i gang
med diskusjonene om sammenslåing høsten 2014
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selv om ikke alle komponentene i reformen er
kjent på dette tidspunktet. Departementet tar som
utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om
lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbil-
det før det fattes vedtak om hvilke kommuner de
vil slå seg sammen med. Regjeringen tar sikte på å
legge fram en melding til Stortinget våren 2015
med forslag til nye oppgaver til robuste kommu-
ner. Stor tinget vil dermed ha behandlet forslaget
før kommunene oppsummerer sine prosesser og
gjør vedtak om sammenslåing.

Det er allerede nå kommuner som diskuterer
sammenslåing. Noen av disse har fått statlig støtte
til å utrede konsekvenser ved en sammenslåing.
Regjeringen ønsker at kommuner som tidlig i
reformen fatter vedtak om at de ønsker å slå seg
sammen, skal slippe unødvendige perioder der
prosessene står på vent.

Erfaringene fra de siste sammenslåingene til-
sier at det lokalt er behov for minimum halvannet
år fra det fattes nasjonale vedtak om sammenslå-
ing, til sammenslåingen trer i kraft, selv om dette
varierer mellom ulike sammenslåinger. For kom-
muner som fatter vedtak tidlig i kommunere-
formperioden, mener departementet at det er
viktig at disse gis mulighet til å starte selve
sammenslåingsprosessene på et tidlig tidspunkt.
En sammenslåing vil alltid tre i kraft ved et års-
skifte. Det er vanlig at sammenslåinger gjennom-
føres ved årsskiftet etter et kommunestyre- eller
stortingsvalg, men det er ingen forutsetning.
Departementet kan legge til rette for sammenslå-
ing i løpet av en kommunestyreperiode, dersom
det er lokale ønsker om det. Sammenslåingen av
Harstad og Bjarkøy ble for eksempel iverksatt 1.
januar 2013, litt over ett år inn i en kommunesty-
reperiode. Ved valget i 2011 ble det valgt
13 representanter til Bjarkøy kommunestyre, og
35 representanter til Harstad kommunestyre.
Som en del av sammenslåingene var kommu-
nene enige om at det nye kommunestyret i Har-
stad skulle bestå av det gamle kommunestyret i
Harstad samt to representanter fra det gamle
kommunestyret i Bjarkøy.

Departementet legger opp til to ulike løp i
reformperioden, slik det beskrives nedenfor.

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten

2015: kongelig resolusjon

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sam-
menslåinger der kommunene er enige. For kom-
muner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av
høsten 2015, vil departementet legge til rette for
at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt

nivå i løpet av våren 2016. Et slikt løp tilsier at
disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra
1.januar 2018.

Det er noen forutsetninger som må være til
stede for å kunne gjennomføre et slikt løp. Først
og fremst må vedtakene være likelydende i de
aktuelle kommunene. Departementet vil deretter
foreta en vurdering av om de foreslåtte sammen-
slåingene er i tråd med målene for reformen. Der-
som det kommer mange søknader om sammen-
slåing på tvers av fylkesgrenser, vil det kunne
bidra til å forsinke prosessene selv om forslagene
er i tråd med målene med reformen. Departemen-
tet har myndighet til å flytte en kommune over til
et annet fylke i forbindelse med en sammenslåing.
Sammenslåinger som er mer omfattende må
avgjøres av Stortinget.

Kommunale vedtak om sammenslffing som
ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak
om sammenslåinger som medfører at mer enn en
kommune flyttes til et nytt fylke, vil dermed ikke
kunne avgjøres ved kongelig resolusjon våren
2016.

Proposisjon om en helhetlig kommunestrukturtil
Stortinget våren 2017

I reformen legges det opp til at kommunene fatter
vedtak innen sommeren 2016. De kommunale
vedtakene skal meldes inn til departementet via
fylkesmannen, som bistår med å oppsummere til-
bakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkes-
mannen vil også bli bedt om å gjøre en vurdering
på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemel-
dingene.

Regjeringen planlegger å fremme en samlet
proposisjon til Stortinget om ny kommunestruk-
tur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes
høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig
resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i pro-
posisjonen.

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for
Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkom-
muner ikke skal kunne stanse endringer som er
ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og
nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed
kunne foreslås sammenslåinger av kommuner
som avviker fra de lokale vedtakene.

Departementet legger til grunn at sammenslå-
ingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest
fra 1. januar 2020. Det vil ofte være ønskelig å
gjennomføre valg forut for en sammenslåing, slik
at kommunestyrevalget høsten 2019 blir valg til de
nye kommunestyrene. Ved de siste sammenslåin-
gene har departementet anbefalt minimum 1,5 år
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fra vedtak til sammenslåing. Dette er beregnet til
arbeidet som må gjøres etter at det er gjennom-
ført felles kommunestyremøte, jf. inndelingslova
§ 25, og kommunene har blitt enige om sentrale
spørsmål som navn og størrelsen på kommunesty-
ret. Det er ikke lagt opp til at alle kommunene skal
være kommet så langt i prosessene før Stortinget
behandler proposisjonen med forslag til ny kom-
munestruktur. Etter departementets vurdering
bør det derfor legges opp til en lengre sammenslå-
ingsperiode i denne delen av kommunereformen.
Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være
aktuelt at enkelte sammenslåinger kan iverksettes
fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt
de ulike kommunene har kommet i sine proses-
ser.

4.9 Økonomiske virkemidler

Rammene for økonomisk kompensasjon ved sam-
menslåing er slått fast i inndelingslova § 15:

Ved samanslåing av kommunar eller fylke gir
staten delvis kompensasjon for eingongskost-
nader som er direkte knytte til samanslåings-
prosessen. I ein overgangsperiode gir staten
også kompensasjon for bortfall av rammetil-
skot.

Departementet dekker i dag nødvendige engangs-
kostnader i sammenslåingsprosessen, og kommu-
nene blir kompensert for tap av framtidige statlige
tilskudd i en overgangsperiode på 20 år. Det har
også vært gitt støtte til ulike infrastrukturprosjekt i
forbindelse med kommunesammenslåinger.

Departementet har i tidligere sammenslåinger
dekket direkte engangskostnader etter søknad fra
kommunen. I de to siste sammenslåingene dekket
staten alle kostnadene departementet vurderte
som nødvendige for å få etablert den nye kommu-
nen, mens praksis før 2011 var at kommunene
fikk kompensert 40-60 pst. av nødvendige
engangskostnader. Dekning av engangskostnader
ble gitt etter søknad fra kommunen, og en
skjønnsmessig vurdering av hva som skulle dek-
kes i hvert enkelt tilfelle. De mest aktuelle
engangskostnadene kommunene har fått dekket i
fasen mellom vedtak og iverksetting er: lønn og
drift av en felles folkevalgt nemnd, lønn til pro-
sjektleder, eventuelt prosjektmedlemmer og
hovedtillitsvalgt, involvering av innbyggerne og
tiltak for å skape felles kultur i den nye kommu-
nen. Videre har kostnader til harmonisering av
IKT-utstyr, mindre tilpasninger og tilrettelegging 


av servicekontor og intern og ekstern informasjon
blitt kompensert.

Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kom-
penserer sammenslåtte kommuner for en reduk-
sjon i rammetilskuddet som følge av sammenslå-
ingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap
av basistilskuddet, som er et fast beløp per kom-
mune, og netto nedgang i samlede regionalpoli-
tiske tilskudd. Kommuner som får høyere arbeids-
giveravgift som følge av sammenslåing kan i til-
legg få kompensasjon for dette. Den nye kommu-
nen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år, før til-
skuddet deretter trappes ned over fem år.
Tilskuddet finansieres innenfor kommuneram-
men, og følger lønns- og prisjusteringen. Innde-
lingstilskuddet gjør at kommunene har en relativt
lang periode på seg for å legge til rette for de nye
rammebetingelsene.

Under Bondevik 2-regjeringen ble det i tillegg
gitt lovnad om støtte til infrastrukturtiltak i forbin-
delse med kommunesammenslåinger. Ved fem av
de sju siste sammenslåingene har kommunen fått
støtte til infrastrukturtiltak eller andre kostnader
ut over dekning av engangskostnader.

4.9.1 Økonomiske virkemidler i
reformperioden

For å legge til rette for overgangen til en ny kom-
mune for kommuner som slår seg sammen, vil
regjeringen benytte positive økonomiske virke-
midler som kan stimulere til kommunesammen-
slutning i reformperioden. Departementet vil
dekke nødvendige engangskostnader ved sam-
menslåingen etter en standardisert modell, kom-
muner som slår seg sammen vil kunne få reform-
støtte for å lette overgangen til en ny kommune,
og dagens ordning med inndelingstilskuddet vide-
reføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for kom-
muner som slår seg sammen i reformperioden,
det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjo-
nale vedtak innen 1.1.2018. I det videre omtales
innretningen på de ulike økonomiske virkemid-
lene.

Dekning av engangskostnader

Med en omfattende kommunereform vil departe-
mentet gjøre dekningen av engangskostnader ved
en sammenslåing mer forutsigbar for kommu-
nene, og unngå mange og tidkrevende søknads-
prosesser. Departementet legger opp til at alle
kommuner som slår seg sammen i reformperio-
den får dekket engangskostnader ved sammenslå-
ingen etter en standardisert modell.
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Tabell 4.2 Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner)




Antallkommunerog innbyggerei sammen- 0-19 999 20-49999 50-99999 Over100000
slåingen innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000

5 eller flere kommuner 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000

Basert på utbetalingene i de siste sammenslå-
ingsprosessene er 20 mill, kroner satt som et
grunnbeløp per sammenslåing. Det er imidlertid
grunn til å anta at kostnadene ved en sammenslå-
ing vil øke med flere kommuner i sarnmenslåin-
gen, blant annet siden det da vil være flere
systemer som skal samordnes. Videre kan det
være terskeleffekter som slår inn med høyere inn-
byggertall. I den standardiserte modellen tas det
hensyn til dette, slik at støtten til dekning av
engangskostnadene differensieres etter antall
kommuner og antall innbyggere i sammenslåin-
gen, som vist i tabell 4.2.

Reformstøtte

Samferdsel og infrastruktur er ofte et sentralt ele-
ment i kommunenes vurderinger av kommune-
strukturen. Erfaringer fra blant annet prosjektet
Fremtidens kommunestruktur (2003-2006) viser
at støtte til infrastrukturtiltak i forbindelse med
kommunesammenslåinger ikke nødvendigvis
fører til flere sammenslåinger. Å knytte reform-
støtte opp mot intrastrukturtiltak i en større
reform vil også kunne føre til et omfattende
arbeid, både på lokalt og sentralt nivå, i tillegg til
at det vil legge føringer på kommunenes priorite-
ringer. Dette kan vanskeliggjøre helhetlige regio-
nale og nasjonale prioriteringer, for eksempel i
Nasjonal transportplan. Erfaringene fra blant
annet sammenslåingen mellom Harstad og Bjar-
køy har synliggjort at det kan være uhensiktsmes-
sig å knytte samferdselstiltak sammen med kom-
munesammenslåinger.

I kommunereformen legges det derfor ikke
opp til en modell der støtte til infrastrukturtiltak
knyttes opp til kommunesammenslåingen, men at
den nye kommunen får en reformstøtte som kan
benyttes til det kommunen selv anser som mest
hensiktsmessig. I forbindelse med arbeidet med
neste Nasjonale transportplan er det naturlig at
nye kommunegrenser vil være et element som må


vurderes. Større kommuner vil kunne ha bedre
kompetanse til å planlegge helhetlig, noe som
også kan øke muligheten for innpass i NTP.

Kommuner der det fattes nasjonale vedtak om
sammenslåing i reformperioden vil kunne få
reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten
ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales
på tidspunktet for sarnmenslåingen. Reformstet-
ten går til alle sammenslåtte kommuner som etter
sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere,
med et minstebeløp på 5 mill, kroner per sammen-
slåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall.
Maksimalt beløp er 30 mill, kroner for de mest fol-
kerike sammenslåingene. Modellen for reform-
støtten er vist i tabell 4.3.

Inndelingstilskuddet

Med dagens inndelingstilskudd får den nye sam-
menslåtte kommunen beholde tilskudd som om
den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år
etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet
trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og lang-
siktig ordning for kommunene, som får god tid på
seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.
Departementet vil videreføre dagens ordning for
kommuner som slår seg sammen i reformperio-
den. Etter reformperioden vil ordningen bli stram-
met inn. Omfang og innretning på ordningen, her-

Tabell 4.3 Modell for reformstøtte i reform-
perioden (kroner)

Antallinnbyggerei sammenslåingen Reformstøtte

0-10 000 innbyggere




0

10-14 999 innbyggere 5 000 000

15 000-29 999 innbyggere 20 000 000

30 000-49 999 innbyggere 25 000 000

Over 50 000 innbyggere 30 000 000
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under perioden for inndelingstilskuddet, vil bli 4.10 Om arbeidet med nye oppgaver til
vurdert, større og mer robuste kommuner

Inntektssystemet forkommunene og kommunereform

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennom-



gang av inntektssystemet for kommunene i løpet
av perioden. Gjennomgangen av inntektssys-



temet vil ses i sammenheng med kommunerefor-



men.
Dagens inntektssystem legger til grunn at

smådriftsulemperer en ufrivilligkostnad for kom-
munene, og at denne kostnaden kompenseres
fullt ut. Om dette er en rimeligforutsetning, eller
om kommunestørrelse i noen grad kan ses på
som en frivillig kostnad for kommunene, er et
spørsmål som har vært diskutert flere ganger,
blant annet i Borgeutvalgets utredning (NOU
2005:18).Borgeutvalget peker blant annet på at
smådriftsulemperi noen grad kan ses på som noe
den enkelte kommune selv kan påvirkeved å slå
seg sammen med andre kommuner eller gjennom
interkommunaltsamarbeid.Kommunenebehand-
les imidlertid ulikt avhengigav hvordan de søker
å begrense smådriftsulernperi tjenesteproduksjo-
nen. Kommunersom begrenser smådriftsulemper
gjennom kommunesammenslåinger får redu-
serte overføringer etter en overgangsperiode,
mens interkommunalt samarbeid ikke påvirker
overføringenefra staten. Borgeutvalgetviste også
til at full kompensasjon for smådriftsulemper
svekker insentivene til frivillige kommunesam-
menslutninger.

Behandlingen av smådriftsulempervil bli vur-
dert som ett av flere elementer i den samlede
gjennomgangen av inntektssystemet i lys av
kommunereformen. I tillegg til at kommunene
kompenseres for kostnadsforskjeller i tjeneste-
produksjonen, inneholder inntektssystemet til-
skudd som er begrunnet med regionalpolitiske
målsetninger. Dette omfatter Nord-Norge- og
Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, dis-
triktstilskudd Sør-Norge og storbytilskudd.
Utformingen og omfang av de regionalpolitiske
tilskuddene vil også bli vurdert som en del av
gjennomgangen av inntektssystemet. Regjerin-
gen ønsker at kommunene skal beholde mer av
skatteinntektene enn i dag. Det tilsier at også
skatteelementene i inntektssystemet og systemet
for inntektsutjevningvurderes i gjennomgangen
avinntektssystemet.

I Sundvolden-erklæringenheter det at «Regjerin-
gen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til j51-
keskommunene, >5)lkesmenneneog staten med sikte
på å gi mer makt og myndighet til mer robustekom-
muner» Departementet har derfor satt i gang et
arbeid med å vurdere oppgaversom nå liggerhos
fylkeskommunen, fylkesmannen og staten for
øvrig. Mer makt og myndighet til mer robuste
kommuner vil bidra til et styrket lokaldemokrati.
Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å
utvikleet mer helhetlig og sammenhengendetje-
nestetilbud til brukerne, samtidig som det vil
bidra til å skape større interesse for lokalpolitik-
ken.

Det tas sikte på å legge fram et samlet forslag
om hvilke oppgaver som kan overføres til større
og mer robuste kommuner i en melding til Stor-
tinget våren 2015. Stortinget vil dermed ha
behandlet forslaget om nye oppgavertil kommu-
nene før kommunene skal gjøre sine lokale ved-
tak. Det tas deretter sikte på å legge fram en sam-
let lovproposisjonom nye oppgavertil større og
mer robuste kommunervåren 2017,samtidigmed
en proposisjonom ny kommunestruktur.

Departementet vil i arbeidet legge til rette for
dialogmed KSgjennomkonsultasjonsordningen.

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget som i første delrapport har vur-
dert kriterier for god kommunestruktur ut fra
dagens kommunale oppgaver, skal i det videre
arbeidet vurdere kriterier kommunene bør opp-
fylle for å ivareta mulige nye oppgaver.Departe-
mentet har konkretisert oppdraget i et tilleggs-
mandat, hvor det framgår at ekspertutvalget skal
ta utgangspunkt i kriteriene fra første delrapport
og vurdere om det er behov for tilleggskriterier/
sektorkriterier,eventueltjusteringer av kriteriene
fra delrapporten, for å kunne overføre nye opp-
gaver til kommunene. Som grunnlag for denne
vurderingen,skal ekspertutvalgetpåfagliggrunn-
lag analysere og vurdere eksempler på enkelte
oppgaversom det kan være aktuelt å overføre til
kommunene, forutsatt større og mer robuste
kommuner. Utvalget skal vurdere eksempler på
oppgaver innen tjenesteproduksjon,myndighets-
utavelse og samfunnsutvikling. Sluttrapporten
skal leveresdepartementet innen desember 2014.
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4.10.1 Rammene for arbeidet

Rammestyring

Det er et overordnet mål å gi kommunesektoren
gode rammevilkår som kan styrke kommunene
både som tjenesteprodusenter, myndighetsutø-
vere, samfunnsutviklere og som demokratiske
arenaer. Rammestyringer et av hovedprinsippene
for statens styring avkommunesektoren.Ramme-
styring er en forutsetning for at kommunene skal
ha et handlingsrom, slik at de kan fungere som
lokaledemokratiersom kan gjøre lokaleog indivi-
duelle tilpasninger av tjenestene og foreta egne
veivalg.Ved overføring av nye oppgaver til mer
robuste kommunervil rammestyring,både økono-
misk ogjuridisk, liggetil grunn.

Ekspertutvalget viser i sin delrapport at den
økte statligestyringende siste 10-20årene tildels
har vært begrunnet med manglende kapasitet og
kompetanse i kommunene. Som større, sammen-
slåtte enheter vilkommuneneimidlertidfå styrket
sin kapasitet og kompetanse, slik at det samme
omfang og detaljering av den statlige styringen
ikke vil være nødvendig. Ekspertutvalget viser
også til at egenkontrollen i kommuner med
robuste fagmiljøer kan styrkes, og dermed bør
også det statlige tilsynet kunne reduseres.
Ekspertutvalget understreker at dersom lokalde-
mokratiet skal bli mer slagkraftigmå den statlige
styringen reduseres og baseres på rammestyring.
Departementet legger i det videre arbeidet til
grunn at færre og større kommuner som gjen-
nomfører en velferdspolitikki henhold til nasjo-
nale mål vil redusere behovet for statlig detaljsty-
ring. Stortingsmeldingen om nye oppgaver til
kommunenevil presentere eksempler på hvordan
den statlige styringen av større og mer robuste
kommuner kan reduseres.

Staten har et overordnet ansvar for at ressur-
sene i offentlig sektor blir brukt på en mest
mulig effektiv og rasjonell måte, slik at oppga-
veløsningen kommer fellesskapet til gode. Staten
har et ansvar for å legge til rette for at kommu-
nene har tilstrekkelig handlefrihet til å gjøre nød-
vendige tilpasninger i tjenesteproduksjonen til
lokaleforhold og behov,slik at desentraliserings-
gevinsten kan realiseres. Ansvaret innebærer
også å organisere offentlig forvaltning på en
måte som totalt sett fremmer helhetlige og effek-
tive løsninger. Departementet legger i det videre
arbeidet til grunn at overføring av nye oppgaver
til kommunene vil bidra til redusert byråkrati og
økt effektivitet.

Retningslinjer for oppgavefordeling

I tillegg til prinsippene om rammestyring og
lokal handlefrihet er det er noen overordnede
retningslinjer som bør ligge til grunn når en skal
vurdere overføringav oppgavertil større og mer
robuste kommuner. Oppgavefordelingsutvalget
la i NOU2000:22 Om oppgavefordelingen mellom
stat, region og kommune fram følgende retnings-
linjer for oppgavefordelingmellom forvaltnings-
nivåene:

oppgaverbør legges på lavestmuligeeffektive
nivå
oppgaversom krever utøvelse av lokalpolitisk
skjønnog vurderingbør legges til lokalefolke-
valgte organer
oppgaversomikke skal la seg påvirkeavlokal-
politiske oppfatninger og lokalpolitiske for-
hold,og somderforer kjennetegnetavstandar-
disering, regelorientering og kontroll, bør i
utgangspunktetvære et statligansvar
staten bør ha ansvar for oppgaver som gjør
krav på sentrale beslutningerog som forutset-
ter et nasjonalt helhetsgrep for god oppga-
veløsning
oppgaver som krever stor grad av koordine-
ring, og/eller oppgaversom har store kontakt-
fiatermed hverandre,bør legges til sammefor-
valtningsorgan
oppgaversomkrever stor grad av samordning
overfor brukerne legges til samme forvalt-
ningsorgan
det myndighetsorgansom er tillagt ansvar og
beslutningskompetanse for en oppgave skal
også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen.

Departementet vurderer at disse retningslinjene
har holdt seg over tid og fortsatt har gyldighet.
Retningslinjenelegges derfor til grunn i arbeidet
med overføring av oppgaver til større og mer
robuste kommuner. Retningslinjeneer generelt
utformet og vil i mange tilfellerikke gi entydige
svar på plassering av konkrete oppgaver,men vil
være utgangspunktet og danne rammene for de
vurderingene som skalgjøres.

Generalistkommuneprinsippet

Generalistkommuneprinsippet er utgangspunk-
tet i dagens kommuneforvaltning.Dette prinsip-
pet innebærer at alle kommuner er pålagt de
samme oppgavene gjennom lov, det samme
finansieringssystemet gjelder for alle, og lovgiv-
ningen gir de samme rammene for organisering
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og styring og for statlig tilsyn og kontroll med
kommunene. Generalistkommuneprinsippet vil
også være utgangspunktet for den kommende
reformen.

Generalistkommunesystemet bidrar til et like-
verdig lokalt folkestyre i alle deler av landet gjen-
nom en enhetlig oppgavefordeling. Den enhetlige
oppgavefordelingen innebærer at alle innbyggere
har like muligheter til å utøve demokratisk kon-
troll av den lokale oppgaveløsningen gjennom
kommunevalgene. Et system med oppgavediffe-
rensiering hvor kommunene har ulik oppgavepor-
tefølje vil innebære at innbyggernes stemme ved
lokalvalg får ulik vekt og at det lokale selvstyret
kan få ulik tyngde i ulike deler av landet.

Det brede oppgaveansvaret i kommunene leg-
ger også til rette for en effektiv utnyttelse av sam-
funnets ressurser gjennom tilpasning og priorite-
ring av oppgaveløsning i tråd med lokale behov og


preferanser. Samtidig kan generalistkommune-
systemet kombinert med en svært heterogen
kommunestruktur innebære at det oppstår ujevn
kvalitet på offentlige tjenester som følge av store
ulikheter i kompetanse og lokale ressurser. Det
kan også oppstå lav kostnadseffektivitet grunnet
dårlig utnyttelse av mulige stordriftsfordeler og på
grunn av høye geografiske betingede kostnader.

Det er en forutsetning for overføring av nye
oppgaver til kommunene at kommunene har blitt
større og mer robuste. Dersom resultatet av de
lokale strukturprosessene blir en svært hetero-
gen kommunestruktur med kommuner av svært
varierende størrelse, vil spørsmål om pålagt inter-
kommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering
hvor de største kommunene kan få nye oppgaver
bli aktualisert. Dette er tema som vil inngå i stor-
tingsmeldingen om nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner.
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Vedlegg 1

Kommunereform

1 Utviklingen i kommunestrukturen

1838-1930 karakteriseres ved en vidtgående
oppdeling av de herredskommunene som ble
etablert i 1838, samt opprettelsen av en rekke
nye byer. Antallet kommuner økte fra 392 til
747 rundt 1930.
1930-1957 preges av stor stabilitet i inndelin-
gen for herredskommunene, i hovedsak små
byutvidelser, og noen få sammenslutninger.
Antallet kommuner ble redusert til 744.
1958-1967 domineres av sammenslutninger i
forbindelse med Schei-komiteens arbeid.
Antallet kommuner ble redusert med 290 til
454 kommuner.
1968-1974 kjennetegnes av Schei-komiteens
etterdønninger, ved at det finner sted en del by-
utvidelser som ikke ble avklart i forrige periode.
Antallet kommuner ble redusert med 11 til 443.
1974-1977 preges av kommunedelinger. Det
ble skilt ut 11 enheter av kommuner som var
berørt av sammenslutninger 10-15 år tidligere.
Antall kommuner økte til 454.
1978-1994 er karakterisert av stabilitet i kom-
munestrukturen. Unntaket er at flere inne-
klemte bykommuner blir slått sammen med
omegnskommunene. Antallet ble redusert
med 19 til 435 kommuner
Perioden etter 1995er fortsatt preget av stabili-
tet. I 1995vedtok Stortinget at endringer i kom-
munestrukturen skal være basert på frivillige
sammenslutninger, det vil si at alle involverte
kommuner skal være enige om å slutte seg
sammen. I perioden har det funnet sted syv
sammenslutninger som involverte 14 kommu-
ner. Per 1.1.2013er det 428 kommuner i Norge.

1.1 Schei-komiteen

Den administrative inndelingen hadde i den mer
enn hundreårige perioden fra 1837 fram til utlø-

Tabell 1.1 Endringer i antall
kommuner 1838-2013

	

Antall kommuner Endringer i antall
År pr. 1.1. kommuner

1838 392




1930 747 355

1957 744 -3

1967 454 -290

1974 443 -11

1978 454 11

1994 435 -19

2013 428 -7

pet av 2. verdenskrig ikke vært gjenstand for
noen helhetlig kritisk vurdering før Schei-komi-
teen ble nedsatt i oktober 1946. Komiteen ble
ledet av Fylkesmann i Sogn og Fjordane, Nikolai
Schei.

Komiteens mandat var femdelt:
Utrede spørsmålet om revisjon av kommune-
inndelingen som gjorde kommunene så vel
administrativt som økonomisk bedre i stand til
å løse sine oppgaver, herunder drøfte spørsmå-
let om lovfestet, interkommunalt samarbeid.
Vurdere spørsmålet om opphevelse av sogne-
kommunen
Utrede bykommunenes forhold til fylkeskom-
munen med sikte på å besvare spørsmålet om
forholdet skulle reguleres gjennom et lovfestet
samarbeid, eller om byene burde inngå i fylkes-
kommunen.
Vurdere fremgangsmåten ved kommuneregu-
leringene og fastsette prinsippene for økono-
misk oppgjør.
Legge fram konkret forslag til ny kommune-
inndeling.
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Komiteen la fram tre innstillinger.InnstillingI, i
1948om opphevelse av sognekommunen,innstil-
ling II i 1951som ga de prinsipielleretningslinjer
for komiteens forslag til ny kommuneinndeling,
og innstillingIII (1959-62)som ga konkrete for-
slag til kommunereguleringer.

Schei-komiteenkonkluderte med at det gjaldt
å skape kommuner som «med bibehold av selv-
styreideen legger forholdene til rette for den best
mulige utviklingen av næringslivet, som skaper
stabilitet i den kommunale økonomi, gir geo-
grafisk naturlig skatteutjamning, kvalitetsutbyg-
ging av forvaltningsapparatetog den best mulige
rasjonaliseringav forvaltningen»,(Sitathentet fra
NOU 1992:15 Kommune-og fylkesinndelingeni
Norge i forandring).

Schei-komiteens forslag til prinsipielle ret-
ningslinjer ble i hovedtrekk fulgt av Stortinget i
1956og kan sammenfattesslik:

En minstestørrelse som kunne sikre kommu-
nene tilstrekkelig befolkningsgrunnlagfor en
forsvarligog tidsmessig administrasjonog tje-
nesteapparat. 2500-3000 innbyggere og 5—
10000 innbyggere der de geografiske forhol-
dene lå til rette for det.
Enheter med et så allsidig næringsliv at det
kunne gi flere ben å stå på ivanskeligetider og
somkunne demme oppmot fraflytting.
Enheter der en hadde eller kunne utvikle et
kraftig,levedyktigsentrum.
Enheter der en kunne rasjonalisere skole-
verket og danne grunnlag for en vellykket
utbyggingav den ni-årigeskolen.

Stortinget tok ikke stilling til kommuneinndelin-
gen forbyene i 1956.Det var enighet omå avvente
dette bl.a. til byenes forhold til fylkeskommunen
var avklart. I tillegg lå det også en uenighet om
byenes rolle og den avgrensning av byene dette
krevde. Schei-komiteen gikk inn for å opprett-
holde to sett av primærkommuner,byer og herre-
der.For å styrke byenes evnetil å løse de spesielle
«byoppgavene» mente komiteen at byenes
omland burde stå i et likeverdigforhold til byen.
Bykommunene måtte derfor ikke bli for store.
Dette førte til at komiteen gikk inn for å skape
relativt konsentrerte bykommuner med snevre
grenser. Således ble det uttrykt at en ikke ønsket
landbruksområder innen bykommunene.

Kommunaldepartementethadde et noe annet
syn på spørsmål om avgrensing av bykommu-
nene. Særlig hensynet til arealdisponeringensto
sentralt. Departementet mente for snevre grenser
bare ville gi en midlertidig løsning på byenes
behovfor arealer og nye og hyppigekravom byut-




videlser. Videre pekte departementet på at små
bykommunervillemedføre dobbeltarbeidog der-
med dyrere administrasjon og drift av kommu-
nene. I samsvar med dette gikk departementet
som en hovedregel inn for å løse inndelingspro-
blemene i byområdeneder endringer var nødven-
dig, med full sammenslåing av bykommunen og
en ellerflere avomegnskommunene.

Stortinget ga sin tilslutning til Kommunalde-
partementets retningslinjer for inndelingen i
byområdenei 1962,etter en enstemmiginnstilling
fra kommunalkomiteen.Retningslinjenehadde tre
hovedelernenter:

Kommuneinndelingenløses vanligvisved en
sammenslåingaven bykommunemed en eller
flere omegnskomrnuner.
Den nye kommunaleenhetens status bestem-
mes ut fra sosiologiske kriterier basert på
folketallets størrelse, bosettingsstruktur og
byfunksjoner.
Framgangsmåten for inndelingsendringer i
byene bygger på de samme prinsipper som i
landdistriktene,jfr. lov om endring i den kom-
munaleinndelingenav 1956.

Lovenav 1956trådte imidlertidikke i kraft før fra
1. januar 1967da kommuneinndelingeni kjølvan-
net av Schei-komiteenvar avsluttet.Endringene i
inndelingen i forbindelse med Schei-komiteens
arbeid ble basert på midlertidige bestemmelser
som var en del av komiteens innstilling III. Av
særlig betydningvar at Kongen ble tillagt avgjør-
elsesmyndigheti langt større grad enn i den ordi-
nære endringsloven. Stortingets samtykke ble
således ikke krevd selv om berørte kommuner
eller fylker skulle gå imot det aktuelle forslaget
om endring i inndelingen.Forutsetningen var at
Regjeringens avgjørelse samsvarte med Schei-
komiteens, og at ikke mer enn to av komiteens
faste medlemmergikk i mot.

Endringene av kommuneinndelingen som
følgeav Schei-komiteenfant sted fra 1958til 1967.
Når perioden starter med 1958skyldes det sam-
menslutningenmellomHaugesund og Skåre, som
på sett og vis innledet «sammenslåingsepoken.»
Når perioden avsluttesmed 1967,er det fordi den
midlertidige loven som Schei-komiteenarbeidet
under,da ble opphevet.

De fleste sammenslutningenefant sted i årene
1962-1965,med hovedtyngden i 1964 og 1965
hvor antall kommuner ble redusert med hen-
holdsvis 164 og 59 kommuner. Schei-komiteens
arbeid resulterte i en reduksjonavkommunetallet
fra 744i 1957til 454 i 1967.Reduksjonenfordelte
seg svært ulikt både på fylker og landsdeler.
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Tabell 1.2 Antall kommuner og nedgang i antall kommuner 1957-1967

Nedgangi kommunetallet Kommunetalletpr. 1.1.
År gjort gjeldendefra 1.1. etter nedgangendette året

Herreder Byer I alt

1957




680 64 744

1958 1 679 64 743

1959




679 64 743

1960 11 670 62 732

1961 1 669 62 731

1962 26 647 58 705

1963 16 631 58 689

1964 164 476 49 525

1965 59 419 47 466

1966 6 413 47 460

1967 6 407 47 454

I alt 290





Endringene var ikke alltid i samsvar med de prin-
sipielle retningslinjene som Stortinget hadde ved-
tatt for henholdsvis herredsinndelingen og inn-
delingen for byene.

	

1.2 Byutvidelser

Fra 1968 til 1974 ble det gjennomført noen byutvi-
delser som ikke var avklart etter Schei-komiteens
arbeid. Antall kommuner ble redusert med 11.
Foruten sammenslåing av Ålen og Haltdalen til
Holtålen kommune omfattet sammenlutningene
byene Sandeflord, Ålesund og Bodø i 1968, Grim-
stad i 1971, Bergen i 1972 og Narvik i 1974.

	

1.3 Tallaksenutvalget

Tallaksenutvalget ble nedsatt i 1971 og leverte sin
innstilling i 1974 (NOU 1974: 14). Mandatet var å
se på behovet for å dele noen av de allerede sam-
menslåtte kommunene. I alt 21 kommuner ble
behandlet av utvalget. I utvalget var det flertall for
oppløsning av bare tre av de 21 kommunene som
ble behandlet. Ved Stortingsbehandlingen ble det
flertall for oppløsning av 10 av de 21 kommunene,
slik at det ble 11 nye kommuner. Delingene fant
sted i 1976-1977.

1.4 Buvikutvalgene

Etter delingene på slutten av 70-tallet skjedde det
lite før i 1988, med unntak av enkelte grensejuste-
ringer. Buvikutvalgene ble ledet av Fylkesmann i
Troms, Martin Buvik. Det første Buvikutvalget
ble oppnevnt i 1984 og la fram en enstemmig inn-
stilling i 1986 (NOU 1986:7 Forslag til endringer i
kommuneinndelingen for Horten, Tønsberg og
Larvik). Kommunaldepartementet hadde i utval-
gets mandat gitt en beskrivelse av den situasjonen
mange bykommuner med trange grenser befant
seg i. Dette var i stor grad en gjentakelse av de
argumentene som ledet til de prinsipielle retnings-
linjene for kommuneinndelingen i byområdene
som Stortinget ga sin tilslutning til i 1962.

Flere byområder ble omtalt, men bare Larvik,
Tønsberg og Horten med omegnskommuner ble
tatt med i det endelige mandatet. Tønsberg og
Sem ble enige om sammenslåing, mens for de
øvrige ble sammenslåing vedtatt av Kongen på
tross av stor lokal motstand. Sammenslåingene
ble gjennomført i 1988 og antall kommuner ble
redusert med 6.

I 1987 ble Buvikutvalget med visse endringer
gjenoppnevnt for å se på kommuneinndeling i andre
byområder. Utvalget la fram sin utredning i 1989
(NOU 1989:16 Kommuneinndelingen for byom-
rådene Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og
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Kriteriene som ble knyttet opp mot tjenesteyting var:

Tjenesteproduksjonens tilpasning til befolk-
ningens behov —antatt desentraliserings-
gevinst ved at kommunene tilpasser
tjenestesammensetningen. Desentralise-



ringsgevinsten er antatt å være størst når
kommunene er homogene i forhold til
befolkningens ønsker og når det er stor for-
skjell i preferanser mellom kommunene.
Graden av egenfinansiering —i hvilken grad
kommunene selv kan finansiere tjenestetil-
budet (gjennom skatter og avgifter fra inn-
byggerne i kommunen).
Utnyttelse av stordriftsfordeler —fallende
gjennomsnittskostnader ved økende produk-
sjon av en vare eller tjeneste —større kom-
muner kan ha bedre forutsetninger for å
utnytte stordriftsfordeler —manglende utnyt-
telse av stordriftsfordeler gir høyere kostna-
der enn nødvendig for tjenestene.

Betydningen av geografisk betingede kost-
nadsforhold —kostnader varierer med boset-
tingsmønster og naturmessige forhold —
kommunegrenser som skjærer gjennom
sammenhengende områder kan øke kostna-
dene ved kommunale tjenester.
Omfanget av utilsiktede virkninger mellom
forvaltningsenhetene —kommunenes tjenes-
teproduksjon kan ha konsekvenser ut over
kommunenes egne grenser. Jo mer kom-
mune- og fylkesgrenser går på tvers av kom-
munikasjoner og bosettingsmønster, jo
større omfang kan det forventes av utilsik-
tede virkninger.
Styringsevne over egen økonomi og tjeneste-
produksjon —kommunestørrelse gir ulike
forutsetninger for styringsevnen —knyttet til
kompetanse, kompleksitet og beslutnings-
prosess.
Likhet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet —
et mål i statlig styring at det kommunale tje-
nestetilbudet når ut og er tilgjengeligfor alle
grupper over hele landet og at befolkningens
levekår utjevnes mellom kommunene.
Betingelser for nasjonaløkonomisk styring —
kommuneinndelingen kan påvirke kommu-
nenes evne til god ledelse, kontroll og øko-
nomistyring —færre og større enheter kan
gjøre den nasjonale styringen enklere og
mindre detaljert.
Betingelser for ivaretakelse av rettsikker-
hetshensyn —ivaretakelse av rettsikkerhets-
hensyn stiller krav til kompetent
saksbehandling, uavhengighet og rettferdig-
het i den interne beslutningsprosessen i
kommunene.

Kriteriene som ble knyttet opp mot

samfunnsutbygging var:

Fysisk planlegging —kommunens ansvar for
den fysiske planleggingen pålagt gjennom
plan- og bygningsloven krever kompetanse
og kapasitet i kommunen.
Næringsutvikling —utvikling av en effektiv
næringspolitikk setter krav til faglige ressur-
ser, at kommunenes innsats sikrer tilstrek-
kelig geografisk samordning, og at
kommunene har et tilstrekkelig differensiert
næringsliv som reduserer den økonomiske
sårbarheten.
Miljøvern —for å realisere lokale og nasjo-
nale mål i miljøvernpolitikkener det nødven-
dig med tilgang til kompetanse og å kunne
håndtere oppgaver i miljø-og ressursforvalt-

Hammerfest) og anbefalte sammenslåingfor alle 4.
områdene.Stortingetvedtok i store trekk de fore-
slåttesammenslåingene,også disse på tross avstor
lokalmotstand.Gjennomføringenav sammenslffin-
gene blegjort i 1992med unntakavHamarområdet
som ble gjennomførti 1994.Antallkommunerble
dermedredusert medytterligere13. 5.

1.5 Christiansenutvalget

Christiansenutvalgetble oppnevnt i 1989og ble
ledet av Ragnar Christiansen,Fylkesmanni Bus-
kerud 1980-1988.Utvalgethadde 13medlemmer.
Utvalgetsmandatvar å foreta en vurdering avgjel-
dende kommune- og fylkesinndeling,og på bak- 6.
grunn avvurderingen legge fram forslagtil gene-
relle, prinsipielle retningslinjer for hvordan den
framtidigekommune-og fylkesinndelingbør ord-
nes. Uvalgetsskulle ikke utrede eller legge fram
konkrete forslagtil endringer i inndelingen. 7.

Utvalget la fram sin innstilling i 1992 (NOU
1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et
Norge i forandring).

Utvalget oppfattet at mandatet forutsatte et
ønske om å tilpasse inndelingen til at det fortsatt 8.
skullevære muligå utviklekommuneneog fylkes-
kommunene som generalistkommuner under et
fellesnasjonaltstyringssystem.

Christiansen-utvalgetla tilgrunn at kommune-
nes virksomhetvar knyttet til tjenesteproduksjon,
samfunnsutbyggingog demokrati, og utviklet et 9.
sett av kriterier basert på disse tre dimensjonene,
i alt 15kriterier.
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ningen på tvers av kommune- og fylkesgren-
ser.

Kriteriene som ble knyttet opp mot demokrati var:

Befolkningens deltakelse —gjennom valg, i
politiske aksjoner og som interesserepresen-
tant.
Lokal tilhørighet — hvorvidt tilhørighet i
befolkningen er knyttet til kommunen eller
andre enheter på høyere eller lavere geo-
grafisk nivå.
Lokal påvirkningskraft — inndelingen må
bidra til at kommunene har ressurser som
står i rimelig forhold til de oppgaver som
skal løses, at kommunene har utviklingsevne
og evne til å ivareta befolkningens behov for
offentlige tjenester.

1vurderingen av konsekvenser for lokal
statsforvaltning vektla utvalget følgende fire generelle

kriterier:

Kostnadseffektivitet ved frambringelse av tje-
nestene
Kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet
Kompetanseoppbygging og spesialisering
Hensynet til behov for administrativ og geo-
grafisk samordning

Utvalget la i sitt arbeid til grunn at en vurdering av
reformbehovet i prinsippet kan lede til tre typer
svar:

At det ikke er behov for omfattende endringer
med det resultat at nødvendige endringer skjer
ved fortsatt løpende reguleringer
Et reformbehov avdekkes, men løsningen er
utvikling av interkommunalt samarbeid
Det avdekkes et reformbehov som ikke lar seg
løse på andre måter enn gjennom endringer i
inndelingen

Utvalgets flertall (12 av 13 medlemmer) konklu-
derte med et reformbehov som omfattet både
kommuneinndelingen og fylkesinndelingen.
Hovedpoenget var at fordelene ved å endre gjel-
dende inndeling ble vurdert som vesentlige
større enn å fortsette med eksisterende innde-
ling. Det ble antatt at det forelå en åpenbar netto-
gevinst i vid forstand gjennom en reform. I til-
legg til det generelle reformbehovet anså flertal-
let at det var et særlig reformbehov i hovedstads-
området.

På bakgrunn av vurderingen av reformbe-
hovet fant utvalget det naturlig å formulere et
overordnet mål for en reform:

«Det overordnede målet for en reform av kom-
mune- og fylkesinndelingen bør være å skape
en inndeling som legger grunnlag for et reelt
lokalt selvstyre innen rammen av det nasjonale
fellesskap gjennom;

en tjenesteproduksjon som er effektiv og
som frambringer tjenester som er praktisk
tilgjengelige for brukerne,
en samfunnsbygging som gir gode utbyg-
gingsmønstre og utviklingsdyktige kom-
muner og fylkeskommuner,
et levende lokaldemokrati som også gir
kommunen og fylkeskommunene økt påvir-
kningskraft overfor omverdenen.

Inndelingen skal i tillegg legge til rette for
enheter som er hensiktsmessige for den lokale
statsforvaltning på kommune og fylkesnivå.»

I tråd med det overordnede målet ufformet utval-
get forslag til tre hovedprinsipper og tre tilleggs-
prinsipper for endringer i kommuneinndelingen;

Hovedprinsipper:

Kommunene bør avgrenses slik at de utgjør
geografisk funksjonelle enheter tilpasset felles
bolig- og arbeidsmarked og lokaliseringen av
private og offentlige tjenestetilbud.
Kommunene bør så vidt mulig ha minst 5000
innbyggere.
Kommunenes utstrekning bør ikke være
større enn at kommunens innbyggere får en
akseptabel tilgjengelighet til kommunesente-
ret og de viktigste offentlige tjenestetilbud.
(Inntil 60 min. reisetid en vei ble foreslått som
veiledende norm).

Tilleggsprinsipper:

Ved kommunesammenslutninger bør det gene-
relt legges til rette for enheter med ett kommu-
nesenter.
Uhensiktsmessige avgrensninger av kommu-
ner, som berører en mindre del av den enkelte
kommunes befolkning bør løses på en slik
måte at befolkningens egne ønsker om kom-
munetilhørighet tillegges stor vekt.
Kommuneinndelingen bør primært ta hensyn
til kommunenes virksomhet. Samtidig bør
kommuneinndelingen gi grunnlag for en god
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administrativ inndeling for lokal statsforvalt-
ning, når det ikke kommer i strid med de
øvrige inndelingsprinsipper.

Utvalget foreslo også tre hovedprinsipper og tre
tilleggsprinsipper for endringer i fylkesinndelin-
gen, som bygger på samme prinsipielle innhold
som for kommuneinndelingen. Utvalget foreslo at
fylkene burde så vidt mulig ha minst 200 000 inn-
byggere.

Hovedstadsområdet

Den administrative inndelingen i hovedstadsom-
rådet ble vurdert som særskilt problematisk.
Utvalget viste til en lang forhistorie med tildels lite
fruktbare forsøk på å løse felles problemer gjen-
nom ulike former for frivillig samarbeid i hoved-
stadsregionen. Utvalget viste også til tidligere
utredninger på 1960-og 70-tallet som konkluderte
med at fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus
burde oppheves for å legge bedre til rette for sam-
ordning av oppgaveløsningen på tvers av fylkes-
grensene.

Utvalget drøftet inndelingssituasjonen i hoved-
stadsområdet ut i fra en overordnet tilnærining,
uten omfattende analyser av konsekvensene av
gjeldende inndeling for de enkelte sektorer av
kommunal- og fylkeskommunal virksomhet. På
bakgrunn av erfaringene fra samarbeidsbestrebel-
sene i regionen, og en vurdering av tilgjengelig
informasjon om utviklingen i hovedstadsområdet,
konkluderte utvalget med at det forelå et stort
reformbehov, særlig i fylkesinndelingen.

Utvalget anbefalte derfor at det ble arbeidet
videre med en prinsippskisse som gikk ut på at
fylkene Oslo og Akershus ble sluttet sammen, og
at Oslo kommunes fylkeskommunale oppgaver
ble overført til en ny felles fylkeskommune for
både Oslo og Akershus. Utvalget pekte også på
at det i forbindelse med en inndelingsendring i
hovedstadsområdet burde vurderes om selve
ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene for
enkelte oppgaver burde endres. Utvalget foreslo
at Oslo kommune, i likhet med de øvrige kom-
munene i det nye Akershus fylke, burde avgi
enkelte ordinære kommunale funksjoner til den
nye fylkeskommunen. Ut fra en foreløpig vurde-
ring mente utvalget dette bl.a. kunne være aktu-
elt for overordnet fysisk planlegging, teknisk
sektor med hovedanlegg for vannforsyning,
avløp og renovasjon, og ansvaret for større opp-
gaver innenfor naturforvaltning og miljøvern.
Utvalget understreket at de prinsipielle og prak-
tiske sidene ved en slik modell måtte utredes 


grundigere før en eventuell reform kunne gjen-
nomføres.

Behandling

I St.meld. nr. 32 (1994-95) Kommune - ogftlkesinn-
delingen, ble høringsuttalelsene til Christiansenut-
valget oppsummert, samt ytterligere beskrivelser
av situasjonen for utvalgte sektorer i hovedstads-
området presentert.

Høringsrunden etter Christiansenutvalgets
innstilling avdekket enighet i kommunesektoren i
området om behovet for reformer. Det var imidler-
tid uenighet om hvilke løsninger som burde leg-
ges til grunn for konkrete endringer. Mange av
høringsinstansene mente at en nærmere utred-
ning av konsekvensene av dagens inndelingsfor-
hold burde gjennomføres, før det kunne trekkes
konklusjoner om endringer. Flere instanser
påpekte at selve oppgavefordelingen mellom for-
valtningsnivåene (funksjonsfordelingen) burde
vurderes spesielt i dette området, i tillegg til inn-
delingsforholdene.

Året før den endelige behandlingen av St.
meld. 32 (1994-95) vedtok Stortinget den 1. juni
1995 at frivillighet skal ligge til grunn for kommu-
nesammenslutninger:

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at
framtidige endringer i kommunestrukturen
ikke skal omfatte kommuner hvor kommune-
styret, eller innbyggerne i en folkeavstemning,
har gått imot kommunesammenslutning.»

I St.meld. nr. 32 (1994-95) Kommune - oghrlkesinn-
delingen ble det slått fast at det var et generelt
reformbehov både i kommune- og fylkesinndelin-
gen.

Med utgangspunkt i innstilling fra Kommunal-
komiteen debatterte Stortinget meldingen 7. juni
1996. Flertallet var enig med regjeringen i at det
finnes uhensiktsmessige grenser som kunne gi
behov for både grensereguleringer og sammen-
slutninger, men at omfanget av disse ikke er så
store at det er nødvendig med en nasjonal innde-
lingsreform. Stortinget behandlet denne meldin-
gen i mai og juni 1996 (Innstilling S. nr. 225 (1996-
96)). Flertallet i Stortingets kommunalkomite
erkjente at det eksisterer særlige samhandlings-
problemer i hovedstadsområdet, men mente at
drøftinger om konkrete inndelingsendringer i
dette området, som for resten av landet, bør
bygge på lokale initiativ og lokal enighet.

Prinsippet om frivillighet ved kommunesam-
menslutninger er siden videreført. Det innebærer
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Tabell 1.3 Kommunesammenslutninger 2002-2013

År Ny kommune Sammenslåtte kommuner Folketall året for Den største kommunens andel

2002 Re Ramnes og Våle 8 038 53 %

2005 Bodø Bodø og Skjerstad 43 775 98 %

2006 Aure Aure og Tustna 3 626 72 %

2006 Vindafiord Ølen og Vindafiord 8 120 58 %

2008 Kristiansund Kristiansund og Frei 22 522 76 %

2012 Mosvik Mosvik og Inderøy 6 717 88 %

2013 Harstad Harstad og Bjarkøy 24 095 98 %

at eventuelle kommunesammenslutninger skal
være tuftet på lokale beslutninger, etter lokale ini-
tiativ og lokale vurderinger.

Etter dette er det gjennomført syv frivillige
kommunesammenslutninger. Den første i 2002,
Ramnes og Våle ble slått sammen til Re kommune,
og den foreløpig siste i 2013, Harstad og Bjarkøy
ble nye Harstad kommune. Vi har dermed 428
kommuner i dag.

1.6 Erfaringer fra kommunesammen-
slutninger i Norge

Til sammen har det vært gjennomført 15 kommu-
nesammenslutninger fra 1988 til 2013. Etter at
Stortinget i 1995 vedtok at endringer i kommune-
strukturen skal være basert på frivillige sammen-
slutninger, er det gjennomført syv frivillige sam-
menslutninger.

På oppdrag av Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har samrnenslffingene i perioden 2002 og
2008 blitt evaluert av to ulike forskningsmiljøer.
Agenda Utredning og utvikling evaluerte Re kom-
mune i 2006, mens Telemarksforskning har evalu-
ert sammenslåingen i Bodø, Aure, Vindafiord og
Kristiansund i 2009. I tillegg fulgte Asplan Viak og
Telemarksforskning gjennomføringsprosessene i
sammenslåingene fra 2005-2008 på oppdrag fra KS.

Kommunesammenslåingene mellom Ramnes
og Våle, Aure og Tustna og Ølen og Vindafiord,
kan med bakgrunn i at kommunene hadde noen-
lunde samme befolkningstall, karakteriseres som
sammenslutninger av like kommuner.

Sammenslåingene mellom Bodø og Skjerstad
og Kristiansund og Frei, kan i større grad karakte-
riseres som innlemmelsesprosesser hvor det ikke
ble nødvendig med store organisatoriske
omstruktureringer, og småkommunene ble mer
eller mindre føyd inn i storkommunens organisa-




sjon. Det samme gjelder sammenslåingen mellom
Harstad og Bjarkøy.

Hovedmålsettingen for alle sammenslåingene
var å skape livskraftige og handlekraftige kommu-
ner. I tillegg har de små kommunene vært spesielt
opptatt av å sikre et godt kommunalt tjenestetil-
bud. De underliggende motivene har likevel vært
forskjellige. I Bodø/Skjerstad hadde Skjerstad
store utfordringer knyttet til økonomi og opprett-
holdelse av tjenestetilbud, og ønsket derfor å slå
seg sammen med Bodø for å være bedre i stand til
møte framtidige utfordringer. I Ølen/ Vindafiord
var det en målsetting å skape en livskraftig kom-
mune på Indre Haugalandet for å stå sterkere i
forhold til nærliggende byområder. Det samme
gjaldt for Re, hvor det ble lagt vekt på å skape en
motvekt mot byenes utvikling. Re er for øvrig den
eneste sammenslåingen der det er opprettet et
nytt administrasjonssenter nær den gamle kom-
munegrensen. I Aure og Tustna var sammenslåin-
gen nærmest et virkemiddel for å få etablert Imar-
sundforbindelsen for å snu negative utviklingsten-
denser, og skape et bedre grunnlag for næringsliv
og bosetting. Sammenslåingen mellom Kristians-
und og Frei var spesielt motivert ut fra at kommu-
nene fungerte som et felles bo- og arbeidsmarked
som ble delt av en kommunegrense. Kristiansund
manglet ledige arealer for utvidelse av nærings-
og boligområdene, og det var behov for en mer
helhetlig og langsiktig planlegging.

Sammenslåingen mellom Ramnes og Våle ble
evaluert av Agenda som konkluderte med at «Re
kommune er en mer geografisk funksjonell enhet,
har bredere kompetanse, større utviklingskraft og
er etter all sannsynlighet bedre tilpasset fram-
tidige utfordringer enn de to gamle kommunene.
Resultatene summerer seg til en fornyelse av
lokaldemokratiet som kan tolkes som sterkere,
viktigere og mer interessant for innbyggerne og
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lokalpolitikerneenn det var med utgangspunkt i
de gamlekommunene.»

Kommunen har i følge evalueringsrapporten
blitt en mer profesjonell organisasjon med bre-
dere kompetanse og positive fagmiljøeffekterpå
en rekke områder. Positive fagmiljøeffekter er
særlig tydelig innenfor smale tjenesteområder
som helsetjenester, sosialtjeneste og barnevern,
regulering, kart og oppmåling,byggesak, kultur-
tjenester og administrativestøttefunksjoner.Kom-
munen tilbyr også bredere og mer spesialiserte
tjenester sammenliknetmed tidligere enheter.

Med bakgrunn i en gjennomførtinnbyggerun-
dersøkelse konkluderte Agenda også med at inn-
byggerne var mer fornøyde med dagens tjeneste-
tilbud enn de var i de gamle kommunene. Et fler-
tall av innbyggerne fikk bedre tilgjengelighettil
kommunens administrasjonog tjenestetilbud.

Videre pekte Agenda på at kommunen har
gjennomført innsparinger og høstet stordriftsfor-
deler i kommunaladministrasjontil fordel for økt
tjenesteproduksjon. Den samlede innparingen i
lønnskostnader til ledelse-og støttefunksjonerble
beregnet til 10,8millionerkroner.Avdette er stor-
driftsfordelene som følge av en ny kommune
anslått til 8,1 millioner kroner. Innsparingen i
lønnskostnader til sentral ledelse og støtte utgjør
28% av kommunens samlede utgifter til denne
type administrasjon.

Den overordnede styringen av kommunen
synes i følge forskerne å ha blitt mer profesjonell
og mer utviklingsorientert,bl.a.i forholdtil ledelse
og eksternt samarbeid.Re kommunehar et bedre
utgangspunkt for overordnet planleggingog sty-
ring av utbyggingsmønsteretsammenliknet med
de to gamle kommunene. Kommuneplanenble
mer helhetligved at den behandler og avveieret
bredere sett avplantemaer.Den sektorviseplanleg-
gingenble mer offensivog strukturert.

Agendapekte i sin evalueringsrapportogså på
at kommunesammenslutningenmedførte en kom-
mune med større tyngde og påvirkningskraft
overfor næringsliv og regionale myndigheter, og
medført viktige samordningsgevinster for lokale
statsetater.

Evalueringerav gjennomførtesammenslutnin-
ger viser at ett definert kommunesentervilkunne
gi en sammenslått kommune større tyngde og
påvirkningskraft overfor næringsliv og andre
offentlige myndigheter. Kommunesenteret vil til-
trekke seg ulike servicefunksjonerog næringsliv.
Dette gjelder spesielt i Re kommune som utviklet
et nytt kommunesenter etter sammenslåingen,
men også til dels i Vindafiordkommune der for-
målet bl.a.var å utvikleØlen som et mer attraktivt


regionalt sentrum. Begge kommunene har samti-
dig hatt fokus på å opprettholde sterke bygder.
EvalueringenavReviser også at sammenslåingen
medførte mindre lokalkonkurranse i næringspoli-
tikken og dermed bedre betingelser for en proak-
tiv næringspolitikk, samt at sammenslåingenga
kommunen større investeringskraft.Det førte til
at kommunenetter sammenslåingenhar lagt bety-
delig vekt på utbyggingav den kommunale infra-
strukturen. Flere avinvesteringenekan ses i sam-
menheng med strategien om utviklingenav Reve-
tal som et fellessentrum.

Telemarksforskninghar evaluert sammenslå-
ingene i 2005 til 2008 ut fra kommunenes fire
hovedrollerog trekker i sin rapport framfølgende
funn og effekterknyttettil disse rollene:

Demokrati:

Sammenslåingene har gitt mindre politisk
representasjon,færre representanter ikommu-
nestyret.
Det er registrert noe mindre tilbøyelighettil å
ta på seg politiskeverv.
Handlingsromog mulighetfor å ta mer helhet-
lige grep i forhold til framtidige utfordringer
har blitt styrket.
Tidligere bygdelister har blitt borte i forbin-



delse med kommunesammenslutningene.
Det forekommer sjelden eller aldri politiske
avstemmingerder skillelinjenefølgerde gamle
kommunegrensene.
Bodø og Vindafjordhar gode erfaringer med
lokalutvalg/grendeutvalg.

Tjenesteleverandør:

Sammenslåingenehar gitt bedre tjenester der
det har blitt større fagmiljøf.eks. innen tek-
niske tjenester, planlegging, landbruk, barn,
familie og helse. Innenfor administrative tje-
nester, som økonomiog personal, meldes det
også om at man har fått en sterkere og mer
robust tjeneste, og at man spesielt i de minste
kommunene ikke lenger er så avhengig av
enkeltpersoner for gjennomføringav kritiske
oppgaver.
Ressurser er flyttet fra ledelse og administra-
sjon til tjenesteproduksjon.
Harmoniseringav tjenestenivåetmellomkom-
munene har vært en utfordring.
Et desentralisert tjenestetilbud har blitt opp-
rettholdt. Noe som gjør potensialetfor realise-
ring av framtidigestordriftsfordelerbetydelig
større enn før sammenslutningen.
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Helhetsinntrykket er at kommunesammenslut-
ningene ikke har medført store endringer i
folks opplevelse av tjenestetilbudet.

Myndighetsutøver:

Alle kommunene anser seg som mer robuste
og at de har bedre forutsetninger for å sikre
likebehandling og ivareta rettssikkerheten.
Spesielle områder som nevnes i så måte er bar-
nevern, tekniske tjenester og spesialiserte hel-
setjenester.
Det har blitt lettere å unngå inhabilitet.
Andelen klager ser ut til å ha gått ned.

Samfunnsutvikler:

Generelt har kommunene fått bedre forutset-
ninger, muligheter og handlingsrom til lokalt
og regionalt utviklingsarbeid.
Kommunene har fått større påvirkningskraft.
I de kommunene som har slitt med fraflytting
og befolkningsnedgang, har den negative
befolkningsutviklingen bremset opp eller fått
en mer positiv utvikling etter sammenslut-
ningen.

Det er på samfunnsutviklingsrollen Telemarkfors-
kning finner de mest positive tilbakemeldingene
fra innbyggerne. I alle de sammensluttede kom-
munene er det et klart flertall som mener at kom-
munesammenslutningen har bidratt til at man har
fått en kommune som står bedre rustet for å møte
framidige udordringer knyttet til samfunns- og
næringsutvikling.

Samtidig med sammenslåingene var den øko-
nomiske situasjonen for kommunene stram, og
flere måtte gjennomføre innstramminger samti-
dig eller rett etter sammenslåingen. De sammen-
slåtte kommunene påpeker at den økonomiske
situasjonen kunne vært vanskeligere å håndtere
dersom kommunen ikke hadde vært sammen-
sluttet.

Samlet sett konkluderer Telemarkforskning
med at fordelene av de fire kommunesammenslut-
ningene er større enn ulempene på alle disse
områdene. Videre skriver de at måten en sam-
menslutning gjennomføres på, også har betydning
for hvilke resultater man oppnår som følge av
sammenslutningen, spesielt på kort sikt. Betyd-
ningen av god informasjon, tidlig ansettelse av fel-
les ledelse, samordning av de ulike kommunale
budsjettene, involvering av ansatte og innbyggere
samt raushet fra den store kommunen trekkes
spesielt fram.

Etablering av nye administrative strukturer
fordrer også nye samhandlingssystemer, regler
og rutiner. Parallelt med dette skal kommunene
også ivareta normale driftsoppgaver, noe som
medfører betydelige belastninger og slitasje på
dem som er involvert i prosessene. Det er heller
ingen garanti for at den nye organisasjonen vil
fungere som forutsatt. Både i Re, i nye Aure og
nye Vindafjord har det vært behov for betydelig
organisatoriske endringer i ettertid.

Sammenslåingen i Bodø og Skjerstad trekkes
av Telemarksforskning fram som et eksempel på
at et desentralisert tjenestetilbud opprettholdes
og utvikles etter en sammenslåing, som følge av
økt investeringskraft i den nye kommunen. Her
var det satt i gang en prosess for å slå sammen
skolen i Skjerstad og Misvær for å spare penger,
og det var sendt ut varsel om oppsigelse til flere
ansatte i kommunen. Som følge av sammenslåin-
gen ble skolestrukturen bevart, det er etablert en
ny skole i Misvær og sykehjemrnet her ble sikret
bemanning.

Evalueringene viser at nye kommunene vil
kunne innta en mer aktiv rolle fordi de får økte
ressurser og muligheter til å satse på helhetlige
utviklingstiltak. Utredninger viser også at større
funksjonelle enheter vil ha et bedre utgangspunkt
for overordnet planlegging og styring av utbyg-
gingsmønsteret, sammenliknet med de gamle
kommunene. Det skyldes at kommunen har blitt
et større og mer geografisk funksjonelt planom-
råde, samt at planleggingen kan skje med
utgangspunkt i ett prioriterende organ i stedet for
to eller fiere.

Asplan Viak og Telemarksforskning trekker i
sin rapport fra 2006 fram følgende hovedfunn:

Gjennomføring av en kommunesammenslut-
ning er en særdeles krevende oppgave.
De sammenslutningene som er gjennomført,
har alle kommet i mål til fastsatt tid.
Alle utfordringer løses imidlertid ikke før sam-
menslutningen skjer. I flere tilfelle er oppgaver
og økonomiske utfordringer skjøvet over til
den nye kommunen.

Erfaringene fra disse sammenslåingene tilsier at
en gjennomføringsfase ned mot 1,5 år kan med-
føre for stort tidspress, mens varighet på tre år
eller mer kan bli langdrygt med tendenser til
«seigpining» og fare for utmattelse. En gjennomfø-
ringsfase på om lag to år, kan derfor se ut til å
være fornuftig.

Med bakgrunn i de fire sammenslåingene fra
2005-2008 samt fra sammenslåingen i 2002 inne-
holder rapporten 21 praktiske råd som kan ligge
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til grunn for planlegging og gjennomføring av en
kommunesammenslutningsprosess.

Når det gjelder Inderøy og Mosvik er det ikke
foretatt noen evaluering av forskningsmiljøer, til
det er det for kort tid siden sammenslåingen.
Telemarksforskning utredet mulighetene og kon-
sekvensene ved en sammenslåing på forhånd, og
de er i stor grad samsvarende med det som gjaldt
for sammenslåingene 2002-2008.

1.7 Erfaringer fra andre land

1.7.1 Kommunereformen i Danmark

I oktober 2002 satte den danske regjeringen ned en
Strukturkommisjon som skulle gi et grunnlag for å
vurdere fremtidig kommunestruktur og oppgave-
fordeling mellom forvaltningsnivåene i Danmark.

Kommisjonens mandat var på bakgrunn av en
teknisk og faglig analyse å vurdere fordeler og
ulemper ved alternative modeller for inndelingen
og fordelingen av oppgaver i den offentlige sekto-
ren. På bakgrunn av dette skulle de komme med
anbefalinger som var holdbare over en lengre tids-
periode.

I vurderingen av fordeler og ulemper skulle
kommisjonen legge regjeringens foreslåtte krite-
rier til grunn og avveie disse i forhold til hver-
andre.

Siden flere av kriteriene henger tett sammen
valgte kommisjonen å gruppere kriteriene i fire
overordnede grupper, der noen av kriteriene inn-
går i flere av de overordnede gruppene. I tillegg
mente kommisjonen at også kriteriene enkelhet
og styrbarhet var relevante. Kommisjonen grup-
perte kriteriene slik:

Borgernes innflytelse og demokratisk kontroll
—dialogen mellom innbyggere og politikere,
nærhet til innbyggerne, demokratisk bæredyk-
tighet og demokratisk kontroll, samt klarhet i
ansvarsfordelingen.
Borgernes stilling som bruker —innflytelse,
nærhet, rettssikkerhet, og valgmuligheter
samt enkelhet.
Effektivitet og faglig bæredyktighet i forvalt-
ning og oppgaveløsning —økonomisk effektivi-
tet, kvalitet i oppgaveløsningen og faglig bære-
dyktighet.
Koordinering og styring —klarhet i ansvarsfor-
delingen, sammenheng mellom kompetanse
og økonomisk ansvar, økonomisk bæredyktig-
het og styrbarhet.

Kommisjonen skulle i tillegg foreta en vurdering
av hvilke geografiske og befolkningsmessige kri-



terier, herunder hvilke kommune og fylkesstørrel-

ser, som bør legges til grunn for en framtidig inn-
deling. Disse kriteriene var:

Samhørighet
Tilhørighet, pendling, handelsområde, kom-
munale fellesskap, infrastruktur, natur og land-
skap
Homogenitet mellom enhetene
Land/by, befolkning og inntekt, utdanningsin-
stitusjonenes plassering og næring
Øvrige faktorer
Geografisk utstrekning, antall sentre i en kom-
mune og særlig problematikk rundt større
byer

Konkrete forslag til inndeling lå ikke i kommisjo-
nens mandat, men de anbefalte at dersom gjel-
dende oppgavefordeling lå fast, ville en kommune-
størrelse på minst 20 000 innbyggere kunne sikre
en tilfredsstillende faglig bærekraft i løsningen av
de vesentligste oppgaver også på lengre sikt, sam-
tidig som hensynet til nærhet, innbyggermed-
virkning og demokratisk bæredyktighet ble ivare-
tatt. I sine tre alternative modeller med en endret
oppgavefordeling (bred kommunemodell, regi-
onsmodell, statsmodell) vurderte kommisjonen at
kommunene burde ha minst 30 000 innbyggere.

Kommisjonen la fram sin utredning i januar
2004 og på bakgrunn av denne, fremmet regjerin-
gen sine forslag våren 2004. Etter politiske for-
handlinger med opposisjonen inngikk regjeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og
Dansk folkeparti en avtale (strukturavtalen) om
kommunereform bestående av tre hovedelemen-
ter; en ny kommuneinndeling, en ny oppgavefor-
deling og en finansierings- og utjevningsreform. I
følge avtalen var målet med reformen å fastholde
og videreutvikle en demokratisk styrt offentlig
sektor, med et solid fundament for en fortsatt
utvikling av det danske velferdssamfunnet.

På bakgrunn av avtalen ble det utarbeidet 50
lovforslag som ble behandlet av Folketinget i
februar 2005. Over halvparten av forslagene ble
vedtatt med støtte fra flere partier enn de som
hadde inngått avtalen.

Avtalen innebar flere nye oppgaver til kommu-
nene, som i hovedsak fikk ansvaret for å løse langt
på vei alle innbyggerrelaterte velferdsoppgaver,
Amtenes største oppgave var sykehusene som
utgjør 95 %av amtenes budsjett. Staten fikk ansva-
ret for all utdanning og forskning med unntak av
folkeskolen og spesialundervisning.

Før reformen var det 14 amter og 271 kom-
muner i Danmark, med en gjennomsnittlig
befolkningsstørrelse på 19 900 i kommunene.
Alle kommuner med et innbyggertall under

Side 166



140 Prop. 95 5 2013-2014
Kommuneproposisjonen 2015

20 000 skulle finne sammen med kommuner som
gjennom en sammenslutning ville sikre at den
nye kommunen fikk over 20 000 innbyggere.
Alternativt kunne de inngå i et forpliktende sam-
arbeid med nabokommuner om løsning av både
eksisterende og nye oppgaver. Slike samarbeids-
løsninger skulle ha et befolkningsgrunnlag på
minst 30 000 innbyggere.

Gjennomføringen av reformen skulle følge det
prinsippet at både bygninger, materiell og offent-
lig ansatte skulle følge oppgaven. Samme prinsipp
skulle gjelde for de offentlige utgiftene. Reformen
skulle være utgiftsnaytral og pengene følge med
oppgavene, noe som innebar at oppgavene flyttes
med det eksisterende servicenivået.

Kommunene skulle selv bære omkostningene
ved sammenslutningen. Samtidig skulle de
beholde det de henter ut i synergigevinster.

Kommunene fikk sommeren 2004 frist til 1.
januar 2005 med å melde tilbake til departementet
hvordan de skulle oppfylle kriteriene. På bak-
grunn av kommunens tilbakemeldinger ble det
iverksatt politiske forhandlinger om den nye inn-
delingen. Dette resulterte i en bred politisk avtale
mellom forlikspartiene i strukturavtalen (Venstre,
Det Konservative Folkeparti og Dansk Folke-
parti), samt Socialdemokratene og Det Radikale
Venstre.

De nye kommunegrensene gjaldt fra og med
1. januar 2007. Resultatet ble at det nye danmarks-
kartet består av 98 kommuner som ble dannet av:

65 sammensluttede kommuner. 11 kommuner
ble delt som et resultat av lokale avstemninger.
33 uendrede kommuner. Herav syv kommuner
under 20 000 innbyggere som alle inngår i for-
pliktende samarbeid. Fem av disse er øy-kom-
muner.

De 14 amtene ble lagt ned og erstattet av 5 regio-
ner, hvor 95 %av regionenes budsjett gjelder syke-
husene. De nye regionene har mellom 0,6 mill. til
1,6 mill. innbyggere.

Etter reformen bor en prosent av befolkningen
i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere,
mot en tredjedel av befolkningen før reformen.
Gjennomsnittlig kommunestørrelse er nå om lag
55 000 innbyggere.

En evaluering av reformen fra mars 2013 fin-
ner at den faglige bæredyktigheten i kommunene
generelt er styrket, og at den på noen områder har
medvirket til økt nytenkning i oppgaveløsningen
og bedre kvalitet på tjenestene. Evalueringen
viser også at den økonomiske bæredyktigheten er
styrket ved at det er skapt mer økonomisk robuste
enheter.

Det var en forventning om at reformen kunne
gi en mer effektiv oppgaveløsning ved at stor-
driftsfordelene i større grad ble utnyttet. Analyser
foretatt av Houlberg (2011) viser at de sammen-
slåtte kommunene hadde hentet ut stordriftsfor-
deler, men at disse var mindre enn forventet.
Resultatene viser også at resultatet mer skyldes
en sterk økning i administrasjonsutgiftene for
kommunene som ikke slo seg sammen, enn redu-
serte utgifter i de sammenslåtte kommunene.

De samlede utgiftene til kommunesektoren i
Danmark er redusert med over 12 mrd. danske
kroner i perioden 2009-2012. Dette i følge en
publikasjon utgitt av Finansministeriet, Økonomi-
og Indenrigsministeriet og KL juli 2013. Det er
ikke mulig å skille ut hvor mye av reduksjonen
som skyldes generelle økonomiske innstrammin-
ger, kommunereformen eller at den statlige sty-
ringen er endret. Regnskapstall fra danske kom-
muner (2012) viser at kommunene har redusert
administrasjonsutgiftene med 1,3 mrd. danske
kroner i den samme perioden. Det har vært gjen-
nomført studier for å isolere effekten av kommu-
nesammenslåinger. Dette med bakgrunn i at det
er 33 kommuner i Danmark som ikke har blitt
sammenslått. I en nylig publisert artikkel i Ameri-
can Journal of Political Science (AJPS) konklude-
rer forskerne Houlberg, Blom Hansen og Ser-
ritzlev (2014) med at sammenslåtte kommuner lig-
ger 10 %lavere i administrasjonskostnader pr. inn-
bygger, enn de kommunene som ikke har blitt
sammenslått. Det gjennomføres også tilsvarende
analyser innenfor de enkelte tjenesteområdene,
men resultatene fra disse foreligger ikke ennå.

Kommunereformen i Danmark har gitt unike
muligheter for å kartlegge konsekvenser av en
kommunereform, da 1/3 av de danske kommu-
nene ikke ble berørt av sammenslutninger. Han-
sen og Hjelmer (2013) oppsummerer innbygger-
nes oppfatning av lokaldemokratiet. De fant at inn-
byggere bosatt i sammenslåtte kommuner i en
periode fikk større interesse for lokalpolitikk, men
deres forståelse av kommunepolitikk har blitt litt
dårligere. I tillegg viste undersøkelsene at kommu-
nepolitikerne i de sammenslåtte kommunene ble
oppfattet som mindre lydhøre overfor innbygger-
nes meninger og holdninger. Dette er effekter som
kan observeres seks år etter reformen, og de reg-
ner derfor med at dette er permanente endringer i
innbyggernes tillit til lokalpolitikerne og egen opp-
levelse av å kunne finne fram i systemet og ta kon-
takt. Det blir pekt på at resultatene viser at det er
viktig å få etablert kanaler og mekanismer, slik at
de valgte lokalpolitikerne treffer beslutfflingersom
innbyggerne i større grad opplever å være i over-
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ensstemmelsemed deres egne ønsker.Konklusjo-
nen er ellers at reformen ikke hadde noen effekt
på innbyggernes politiskedeltakelse.

Olsen (2013) har sett nærmere på hvordan
lokalpolitikernesopplevelsepå fire sentrale områ-
der har utvikletseg i perioden 1995-2013.For det
første har opplevelsenav statlig styringvært rela-
tivt konstant, noe som er litt overraskende sett i
forhold til den offentligedebatten om temaet. For
det andre har enkeltsaker gått fra å være et pri-
mært hinder for overordnet diskusjon i 1995til
det minste hinderet i 2013.For det tredje finner
han en svak stigende tendens til at politikernefin-
ner det vanskelig å få gjennomslagfor synspunk-
ter som går på tvers av de ledende embetsmen-
nene i kommunene. I begge målingeneetter kom-
munereformen er funnene systematisk sterkere
enn før reformen. Og sist viste den relativeinnfly-
telsen for politikerne seg å være relativt stabil,
med en svak stigende tendens. Det har også vært
undersøkelser,blant annet opinionsundersøkelser
for de store danske riksavisene, som peker på at
lokalpolitikernefølerat de har fåttmindre makt på
bekostning avadministrasjonen.

Også i Danmark finnes det flere typer inter-
kommunale samarbeidsordninger. Det mest
omfattende«kommunalefællesskap»er en sarnar-
beidsformsom kan ta på seg alleoppgaverså sant
det ikke er begrenset i annen lovgivning.Kommu-
nalreformenførte til omtrent en halveringav slike
samarbeider. Enda sterkere var effekten på
«betjæningsoverenskomster», fordi reformen
reduserte antall småkommunersom trengte hjelp
av en større kommunefor å løse oppgavene.Sam-
tidig har større regioner skapt behovfor nye typer
samarbeid mellom de nye kommunene, for
eksempel rundt oppgaver knyttet til mottak og
rehabilitering av pasienter. Erfaringer fra Dan-
mark viser at det fortsatt er behov for interkom-
munale samarbeid selv etter omfattende kommu-
nesammenslutninger.

1.7.2 Kommunereformen i Finland

Finland er i nå i startfasen av en ny kommunere-
form som omfatterfiere elementer:

Kommunestruktur (mål om gjennomføring
2015-2017)
Finansieringen av de offentlige oppgavene
(målom at nytt system skal tas i bruk 2015)
Totalrevisjonavkommuneloven(målom at ny
lovtrer i kraft 2015)
Sosial og helsevesenet (minimum20000 inn-
byggere kreves for å løse basisoppgavene.Ny

struktur og organiseringskalvære klar senest
01.01.2017)
Evaluering av kommunens oppgaver (egen
arbeidsgruppe arbeider ut mai 2014)
Byregionene og hovedstadsområdet (dette
gjelder 11 byregioner og 14 kommuner i
hovedstadsområdet. Arbeidet med nye lover
skalvære ferdig i mars 2014)

I Finland er kommunene pålagt samarbeid på
noen områder, for eksempel spesialtjenester,tje-
nester for handikappede,brann og miljø.Den fin-
ske staten kan i dag tvangssammenslåkommuner
som er i økonomiskkrise.

Kommune- og servicestrukturreformen ble
gjennomførti 2005-2012,og resulterte i en reduk-
sjonfra 415til 320kommuner.Rangert etter antall
innbyggere har mediankommunen 6145 innbyg-
gere. 2/3 av kommunene har under 20000 inn-
byggere.

Utgangspunktet for den nye reformen er den
nye kommunestrukturlovensom trådte i kraft 1.
juli2013.Loveninneholderbestemmelserom:

Kommunenes utredningsplikt og utrednings-
kriterier
Avvikfra kriteriene
Nye bestemmelser om økonomisk støtte for
sammenslutninger

Bakgrunnen for reformbehovet er økonomiske
utfordringer,en aldrendebefolkningog reduksjon
av andelenpersoner i arbeidsføralder.

Formåletmed reformen er å styrke kommune-
nes forutsetninger for å kunne gi likeverdig ser-
vice til sine innbyggere, gjøre samfunnsstruktu-
ren mer ensrettet, og å styrke det kommunale
selvstyret.I tillegg er det et mål å styrke kommu-
nenes mulighetfor i hovedsakå sørge for egen tje-
nesteproduksjon, og kommunenes evne til å
kunne benytte seg avmarkedet Innsparingerpå 1
mrd. euro inngår også som et av målene med
reformen.

Kommunenehar gjennom kommunestruktur-
loven en plikt til å utrede sammenslutning med
andre kommuner dersom ett eller flere avfire kri-
terier i lovenkrever utredning.
Kriterieneer:
a. Befolkningsunderlagsom kreves for ulike tje-

nester —kommunermed under 20 000innbyg-
gere må utrede sammenslåingmed andre kom-
muner. Dette fordi 20 000 innbyggere anses
nødvendig for å kunne holde et basisnivå på
ulike tjenesteområder.For å sikre hffykvalitet
og likeverdighetspesielt i grunnskolen, anses
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Tabell 1.4 Modell for dekning av engangskostnader i den finske kommunereformen




Antall kommuner/innbyggertall
mill. euro Under 20 00020 000-49 999 50 000-79 999 Over 80 000

2 2 3




3,5 4

3-4 3 4,5




5 6

5-6 4 5,5




6,5 8

Flere enn 6 5 7




10

det nødvendig med et befolkningsgrunnlag
som sikrer årskull på minst 50 barn.
Selvforsørgelsesgrad i forhold til arbeidsplas-
ser og pendling - kommuner må utrede sam-
menslåing dersom selvforsørgelsesgraden av
arbeidsplasser er under 80 %og pendlingsgra-
den er 25-35 %,og dersom tettsteder strekker
seg over kommunegrenser. Den nye kommu-
nen skal ha over 20 000 innbyggere.
Kommunenes økonomiske situasjon - en kom-
mune må utrede sammenslåing dersom kom-
munen er i økonomisk krise, eller er i ferd med
å bli det.
Helsingfors metropolområde - kommuner skal
utrede sammenslåing i områder som har behov
for en mer enhetlig struktur på grunn av felles
sentralt tettsted i vekst, som utgjør en funksjo-
nell enhet, og som motiveres ut fra helheten i
området.

Kommuner som ikke oppfyller noen av kriteriene
må også delta i utredning dersom andre kommu-
ner ikke kan oppnå en funksjonell helhet på noen
annen måte. Kommuner kan søke om unntak fra
utredningskriteriene dersom:

Området utgjør en alternativ funksjonell enhet
Det ikke lar seg gjøre å lage en annen funksjo-
nell enhet på noen annen måte på grunn av
spredt bosetting

Avvik er nødvendig for å beskytte språklige
minoriteter
Avvik er nødvendig for å beskytte samers ret-
tigheter til eget språk og egen kultur

Kommunene fikk frist til 30. november 2013 med
å gi tilbakemelding til departementet hvem de vil
utrede sammenslåing med. Det er et mål at ny
kommunestruktur skal være gjennomført 2015-
17.

Utredningskostnadene i tråd med kriteriene
betales av staten. Kommunene som har vedtatt
sammenslåing før 01.07.14 og hvor selve sammen-
slåingen skjer senest i 2017 vil få et tilskudd til
dekke engangskostnadene ved sammenslåingen
avhengig av antall kommuner og antall innbyg-
gere slik som vist i tabell 1.4.

I tillegg gis det ytterligere tilskudd til sammen-
slåinger der kommuner som oppfyller kriteriet om
utredning på bakgrunn av den økonomiske situa-
sjonen inngår. Tilskuddet utgjør 150 euro per inn-
bygger i de aktuelle kommunene. Dette tilskuddet
kan maksimalt utgjøre 1 mill euro pr. sammen-
slåing.

Dersom den nye sammenslåtte kommunen
mottar mindre statstilskudd enn de gamle kom-
munene fikk, kompenserer staten for inntektsta-
pet f.o.m. det året sammenslåingen skjer og to.m.
2019.
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