
KOMMUNEBILDER
for alle 46 kommuner kommer 

21. JANUAR
www.fylkesmannen.no/kommunebilder

Fylkesmannen inviterte ved årsskiftet
alle ordførere og rådmenn i Innland-
et til å bli med på en uhøytidelig og 
anonym «analyse» av kommunen ti 
år fram tida. Vi fikk svar fra nesten 70 
prosent. Her er noen av funnene.

INNBYGGERE

29 % tror det blir 29 % tror det blir 
litt eller vesentlig litt eller vesentlig 
færre enn nåfærre enn nå

29 % tror kommunen 
sin har omtrent samme 
folketall som nå

42 % tror  
på vekst

PRIVATE ARBIDSPLASSER

9 % tror det blir 9 % tror det blir 
færre enn nå (ingen færre enn nå (ingen 
tror tror vesentlig vesentlig færre)færre)

28 % tror 
omtrent 
antall som 
nå

63 % tror de har 
flere enn nå

OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER

29 % tror det 
blir færre enn 
nå

52 % tror 52 % tror 
omtrent like omtrent like 
mange som mange som 
nånå

19 % tror det blir 
vekst (2 pers tror de 
får vesentlig vekst)

KOMMUNEØKONOMI

51 %:  litt  51 %:  litt  
eller vesentlig  eller vesentlig  
dårligere dårligere 
kommune-kommune-
økonomiøkonomi

31 % tror den 
blir som nå

16 % tror den  
blir litt bedre – 
men ingen tror 
den blir vesentlig 
bedre!

FOLK OG KOMPETANSE 
Det ble også spurt om det blir utfor-
dringer med å skaffe nok folk med riktig 
kompetanse om ti år (på en skala fra 0 
til 5). Her å scoren på mellom 2,3 og 3,4. 
Det er helse som vil skape størst 
utfordringer, og fem av ordførerne svarte 
«svært vanskelig».

MER INTERKOMMUNALT 
På spørsmål om det blir flere inter-
kommunale løsninger (0=helt uenig og 
6=helt enig) endte scoren på 3,7. Noen 
flere rådmenn enn ordførere tror det blir 
flere interkommunale løsninger.

Innlandet 2030?



21. januar legger Fylkesmannen i  
Innlandet fram sin foreløpige versjon 
av «kommunebilder» - altså hvordan 
Fylkesmannen vurderer status og 
utfordringer for hver enkelt innlands-
kommune på fagområdene Fylkesman-
nen skal følge med på. Kommunene  
inviteres til å gi innspill om feil i løpet 
av en måned. 

4.232 enkeltinnspill vurdert
Fagfolkene hos Fylkesmannen i  
Innlandet har vurdert 92 indikatorer for 
hver av de 46innlandskommunene.  
4.232 innspill er altså vurdert.  
Vurderingene bygger på tilgjengelig 
KOSTRA-statistikk, annen nasjonal 
statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning 
og også den dialogen kommunene har 
med Fylkesmannen. Dokumentene 
som nå publiseres er et sammendrag 
av hvordan Fylkesmannen oppfatter 
status og utfordringer på de sentrale 
fagområdene hvor Fylkesmannen gjen-
nomfører tilsyn eller har ansvar gjen-
nom lov eller forskrift.  

Nyttige nå – og de neste fire årene
Vi er i begynnelsen av valgperioden 
i kommunene, og de nyvalgte kom-
munestyrene skal ta viktige vegvalg 

for de kommende fire årene – til beste 
for innbyggerne. Dette er arbeid de er 
pålagt å gjøre, og det er et mål for  
Fylkesmannen at kommunebildene 
skal:
• være innspill til kommunens arbeid      
med sin planstrategi 
• være innspill til kommunens arbeid 
med samordning av tilsyn og egen-
kontroll

Dokumentserien inngår som en del av 
det systematiske samarbeidet 
mellom kommunene og Fylkesman-
nen, og vil gjennom hele valgperioden 
være utgangspunkt for dialog om fag 
og overordnede forhold på flere nivåer. 
Dokumentet er ment å være nyttig 
både for administrasjonen og for 
kommunepolitikerne.

Hvor gode er tjenestene?
Som utgangspunkt for vurderingene 
som er gjort, ble det laget risiko- og 
sårbarhetsanalyser, altså at en både 
vurderer fare for at noe skal gå galt, og 
konsekvensen hvis noe går galt. Dette 
er fulgt opp ved at Fylkesmannen har 
delt kommentarene inn i tre områder:
• områder der Fylkesmannen vurderer 
at kommunen har god kontroll

• områder der Fylkesmannen mener 
kommunen har et forbedringspotensial
• områder der Fylkesmannen vurderer 
at kommunen bør iverksette tiltak

Inviterer til drøftinger
I forbindelse med plan-
strategiarbeidet 2019-2023 
utfordrer Fylkesmannen 
kommunene ved å be 
dem drøfte; 
• Hvordan står det til med 
barn og unge i kommunen? 
• Hvordan arbeider de for å 
implementere FNs bære-
kraftmål? 
•  Det er pekt på at tilstrek-
kelig kompetanse og kapasitet 
kan bli en utfordring i framtida. Hvor-
dan vurderer dere dette, og hvilke 
løsninger kan bli aktuelle?  
• Hvordan vurderer dere befolkning-
sutviklingen og kommuneøkonomien i 
4-årsperioden?

Status og utfordringer for kommunene i Innlandet
Fylkesmannens vurdering kommer 21. januar

Postadresse: 
Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer

Postmottak:
fminpost@fylkesmannen.no
Telefon: 
61 26 60 00


