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Kommunereform 

 

Utredning for alternativet 

Holtålen, Os og Røros 

(Kort versjon) 

 

Felles tjenester – lokal identitet? 
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Hva er kommunenes framtidige utfordringer?  

Demografisk utvikling:  
Både regionalt og lokalt er det noen overordnede og svært viktige samfunnsutfordringer som er 
knyttet til negative effekter av sterk nasjonal sentralisering. Disse samfunnsutfordringene er vel 
kjent, viet stor oppmerksomhet senere år, og kan oppsummeres som følger:  

 Svak demografisk utvikling 
o Nedgang i folketall samlet for Holtålen, Os og Røros sett over tid 

 Utflating / stabilitet i Holtålen siste 5-6 år. 
 Stabilitet i Røros fra tusenårsskiftet 
 Historisk stabilt i Os 

o Regionale trekk:  
 Samlet nedgang for regionen 
 Stabilitet og svak økning i regionsentrene 

 Nedgang i ytterkantene / de små kommunene 
o Aldrende befolkning og fødselsunderskudd 
o Negativ innenlands flytting 
 

 

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 07459. Alderssammensetning for hver av kommunene pr. 10 år, 
sammenlignet med Trondheim. Tall fra 2016.  

Gjennomsnittsalder i befolkningen pr. 01.01.16:  

Holtålen Røros  Os Tynset Alvdal Oppdal Tr.heim Oslo 

44,44 år 43,70 år 43,77 år 41,02 år 40,67 år 41,46 år 37,53 år 36,85 år 

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 07459 
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Arbeidsplassutvikling 
Arbeidsplassutviklingen i regionen er generelt svakere enn ønskelig. Til sammen har det vært en 
nedgang på 229 arbeidsplasser i Holtålen, Røros og Os kommuner i perioden 2008 – 2014. Den 
største delen av denne nedgangen har vært innenfor landbruk og industri. Tjenesteyting er den 
eneste næringen som har opplevd vekst i alle tre kommuner i løpet av perioden.   

 

Kilde: Statistikkbanken SSB, tabell 03877  

Årsakssammenhengene mellom demografisk utvikling og arbeidsplassutvikling er mange og 
kompliserte. God arbeidsplassutvikling har en positiv effekt for tilflytting. Svak 
arbeidsplassutvikling kan skyldes mange faktorer, primært faktorer som vi finner i næringslivet selv 
som for eksempel bransjestruktur, evne til innovasjon, etc. Høy alderssammensetning er neppe 
fordelaktig med tanke på samfunnets evne til å skape nye arbeidsplasser.  

Hovedutfordringene i hver av de 3 kommunene, og for kommunene samlet kan derfor kort sies å 
være: 

 Å få flere og yngre innbyggere 

 Å skape flere arbeidsplasser 

Sagt på en annen måte handler det om å opprettholde et framtidig grunnlag for å kunne bo og 
arbeide i kommunene. Dette er viktig når vi tar i betraktning av hele regionen Røros – Nord 
Østerdal (Fjellregionen) er relativt liten og når vi vet at regioner må ha en viss kritisk størrelse for å 
kunne ha vekst.  

Vil ytterligere nedgang resultere i at vi passere en kritisk grense?  
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Hvordan er Holtålen, Os og Røros knyttet sammen? 
 
Kommunene Holtålen, Os og Røros har sterk grad av samhandling, og utgjør nordre del av 
Fjellregionen. Det er spesielt 2 forhold som viser dette tydelig: 

 Tall for arbeidspendling 

 Stort antall interkommunale samarbeid mellom de 3 kommunene over et bredt spekter av 
fagområder (se tabell i hovedrapporten) 

 
Pendling: 

Utpendling til (kommune): Holtålen Røros Os 

Oslo kommune 30 43 29 

Hamar 2 2 5 

Elverum 0 4 3 

Alvdal 2 2 7 

Tynset 6 39 74 

Tolga 2 15 49 

Os  7 96 593 

Røros 254 2519 246 

Holtålen 520 41 3 

Midtre Gauldal 26 5 1 

Melhus 9 3 2 

Trondheim 77 104 26 

Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 03321 

 Holtålen Røros Os 

Totalt sysselsatte 2014 1006 3008 1081 

Antall sysselsatte som pendler ut av 
kommunen 

 
486 

 
489 

 
488 

Andel av sysselsatte som pendler ut av 
kommunen (%) 

 
48,3% 

 
16,3% 

 
45,1% 

Andel av sysselsatte som pendler til Røros  
25,2% 

  
22,8% 

Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 03321 

Tallene viser at det er stor grad av arbeidspendling fra Os og Holtålen til Røros. Dette viser at Røros 
har en funksjon som regionsenter og arbeidssted, spesielt for nabokommunene Os og Holtålen. 
Pendlertallene er en viktig indikator for økonomisk samhandling mellom kommunene, spesielt at 
kommunene Holtålen, Os og Røros er knyttet sammen som en felles bolig, arbeidsmarkeds- og 
serviceregion. 

Pendlertallene viser også at de tre kommunene har en viss økonomisk samhandling med 
kommunene lenger syd i Nord-Østerdalen. 
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Forutsetninger for utredningsarbeidet 
 
Økonomiske virkemidler ved reformen:  

De tre kommunene samlet får 35 mill. kr. i engangsstøtte og reformstøtte.  

I tillegg får de tre kommunene samlet drøyt 30 mill.kr årlig i inndelingstilskudd. Inndelingstilskuddet 
ble innført ved lovendring fra 2002 og skal sikre at kommunene ikke får reduserte 
rammeoverføringer ved sammenslåing. Inndelingstilskuddet gjelder i de første 15 årene etter at 
sammenslåing eventuelt er gjennomført og trappes ned fra år 15 til år 20.  

Struktur på kommunale tjenester:  

En politisk styringsgruppe for utredningsarbeidet har fastlagt at strukturen på de store 
tjenesteområdene oppvekst/skole og omsorg/helse skal opprettholdes. Dette innebærer for 
eksempel at dagens grendeskoler i kommunene skal opprettholdes og ikke endres som resultat av 
kommunereformprosessen.  
 

Fordeler og ulemper ved samarbeid om kommunal tjenesteproduksjon 
 
Omsorg og Helse: 

 0-alternativet 3+alternativet Ny kommune 

Effektivitet og 
økonomisk 
innsparings-
potensial 

Lite sannsynlig at 
det er mulig å 
beholde dagens 
tjenestenivå 
framover uten 
kostnadsøkning. 

- Minimum en 
virksomhetsleder, kr. 
800.000.- 

- Som resultat av økt 
kompetanse på 
forvaltning- og 
vederlagsberegning. 

- Samordning av IKT 

- Økt satsing på 
velferdsteknologi. 

- Komplementær bruk 
av bygningsmasse 

Ikke mulig å estimere 
sumeffekt. 

- Minimum en 
virksomhetsleder, kr. 
800.000.- 

- Som resultat av økt 
kompetanse på 
forvaltning- og 
vederlagsberegning. 

- Samordning av IKT 

- Økt satsing på 
velferdsteknologi. 

- Komplementær bruk 
av bygningsmasse 

Ikke mulig å estimere 
sumeffekt. 

Kompetanse, 
kvalitet, fagmiljø og 
rekruttering 

Lite å hente Store fordeler ved 
større fagmiljø, spesielt 
for de minste 
tjenesteområdene  

Store fordeler ved 
større fagmiljø, spesielt 
for de minste 
tjenesteområdene 

Krav til myndighets-
utøvelse 

Ikke spesielt 
relevant, men 
nærhet også 
fordelaktig 

Ikke spesielt relevant, 
Nærhet fordelaktig, 
men det kan bli noe 
enklere å redusere 
tjenestenivået med økt 
distanse 

Ikke spesielt relevant. 
Nærhet fordelaktig, 
men det kan bli noe 
enklere å redusere 
tjenestenivået med økt 
distanse 
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Oppvekst og skole: 

 0-alternativet 3+alternativet Ny kommune 

Effektivitet og 
økonomisk 
innsparings-
potensial 

 

Lite å hente 

Kompetanse, 
kvalitet, fagmiljø og 
rekruttering 

Større nærhet til 
skolefaglig ansvarlig, 
hvilket er en fordel 

Fordeler knyttet til  

- Felles 
oppvekstledelse 

- Fagnettverk skole, 
særlig spesialiserte 
funksjoner 

- Fagnettverk 
fådeltskole 

- Fagnettverk 
barnehage 

- Redusere 
deltidsstillinger 
kulturskole 

- Felles 
voksenopplæring 

Fordeler knyttet til  

- Felles 
oppvekstledelse 

- Fagnettverk skole, 
særlig spesialiserte 
funksjoner 

- Fagnettverk 
fådeltskole 

- Fagnettverk 
barnehage 

- Redusere 
deltidsstillinger 
kulturskole 

- Felles 
voksenopplæring 

Krav til myndighets-
utøvelse 

Skole: Ingen forskjell pga. uendret skolestruktur og at 
myndighetsutøvelsen fortsatt er delegert rektor ved den enkelte skole. 

Barnehage: Myndighetsutøvelse kan bli noe enklere ved mer rendyrket 
administrativ rolle.  

 

Tekniske tjenester, landbruk og lovforvaltning: 

 0-alternativet  3+ alternativet  Ny kommune 

Effektivisering og 
økonomisk 
innsparingspotensial 

Lite å hente - Minimum en 
virksomhetsleder, 
kr. 765.000.- 

- Samordning av 
vaktordninger. 

- Samordnet drift av 
bygningsmasse 

- Arealrelatert 
planlegging og 
saksbehandling 

- Redusert behov for 
brukerlisenser og 
serviceavtaler 

- Minimum en 
virksomhetsleder, kr. 
765.000.- 

- Samordning av 
vaktordninger. 

- Samordnet drift av 
bygningsmasse 

- Arealrelatert 
planlegging og 
saksbehandling 

- Redusert behov for 
brukerlisenser og 
serviceavtaler 
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Ikke mulig å estimere 
sumeffekt. 

Ikke mulig å estimere 
sumeffekt. 

Kompetanse, kvalitet, 
fagmiljø og 
rekruttering 

Lite å hente Store fordeler ved 
større fagmiljø og 
reduksjon av 
deltidsstillinger  

Store fordeler ved 
større fagmiljø og 
reduksjon av 
deltidsstillinger 

Framtidige krav til 
myndighetsutøvelse  

Lite å hente Fordelaktig spesielt 
med tanke på større 
avstand i 
byggesaksbehandling 

Fordelaktig spesielt 
med tanke på større 
avstand i 
byggesaksbehandling 

 

Økonomi og administrasjon: 

 0-alternativet  3+ alternativet  Ny kommune 

Effektivisering og 
økonomisk 
innsparingspotensial 

 

Lite å hente Man får ikke ut den 
økonomiske 
gevinsten knyttet til 
reduksjon i stillinger i 
politisk / 
administrativ 
toppledelse. 
Styrings- og 
samordnings- 
utfordringer for 
interkommunale 
samarbeid vil øke. 

-  4,9 stillinger i adm. / 
pol. Toppledelse, 4,7 
mill. kr. 

- Redusert politiker- 
godtgjørelse, kr. 
750.000.- 

- Redusert behov for å 
samordne / 
administrere div. 
interkommunale 
samarbeid. 

Ikke mulig å estimere 
sumeffekt. 

Kompetanse, kvalitet, 
fagmiljø og 
rekruttering 

Lite å hente Fordeler ved å samle 
fagmiljø på når det 
gjelder: 

- Ledelse 

- IKT 

- Personal-
forvaltning 

- Arkiv- og 
servicetorg 

 

Fordeler ved å samle 
fagmiljø på når det 
gjelder: 

- Ledelse 

- IKT 

- Personal-forvaltning 

- Arkiv- og servicetorg 

 

Framtidige krav til 
myndighetsutøvelse  

 

Lite relevant for dette fagområdet  
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Kommunene som samfunnsutvikler 
 
Et hovedpoeng for kommunene som samfunnsutvikler er å skape størst mulig samsvar mellom 
administrative grenser og den økonomiske regionen, dvs. området som utgjør en bolig, 
arbeidsmarkeds- og serviceregion.  
 
På følgende områder vil det være et potensial for å styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler 
dersom det dannes en ny kommune eller dersom det interkommunale arbeidet styrkes:  

Kommunens rolle som langsiktig, strategisk samfunnsutvikler. 
Opprettelse av et felles plankontor, hvilket utredes parallelt som interkommunalt samarbeid, 
muliggjør styrking av fagmiljø og utvikling av mer spesialisert kompetanse på overordnet, 
strategisk samfunnsplanlegging. Dette forutsetter også en styrking av plankapasiteten.   
 
Mer forutsigbar og effektiv enkeltsaksbehandling er også en effekt man tror det er mulig å oppnå 
ved opprettelse av et felles plankontor.  
 
Strategisk næringsarbeid:  
Det kan bli enklere å samordne ulike strategiske næringsplaner på ulike nivå, i større grad ta tak i 
regionens komparative fortrinn, samt å styrke fagmiljø.  
 
Påvirkning av andre aktører:  
Det blir enklere å opptre samlet og koordinert mot andre aktører, for eksempel når det gjelder å 
utvikle viktig infrastruktur knyttet til vei, jernbane og flyplass.  
 
Næringsarealer: 
Det blir enklere å ha en samordnet og helhetlig strategi for utvikling og forvaltning av 
næringsarealer.   

 

Oppsummering og sluttvurderinger  
I kapitlene om kommunale tjenester er fokuset rettet først og fremst mot ytterpunktene i 
utredningene, dvs. at fordeler og ulemper er vurdert for alternativet ny kommune opp mot 0-
alternativet. Dette kan ha medført at mellomalternativet 3+ har fått litt lite fokus i nevnte kapitler.  
 
Generelt for 3+alternativet er det imidlertid slik at man separat for hvert enkelt tjenesteområde vil 
oppnå akkurat de samme effektiviseringsgevinster og muligheter for bedret tjenestekvalitet som i 
ny kommune alternativet. Når man ser alle tjenesteområdene i sammenheng, er det imidlertid 2 
forhold som er vesentlige ved 3+ alternativet:  
 

 Kommunene går glipp av effektiviseringspotensialet som ligger i reduksjon av politiske og 
administrative topplederstillinger, samt reduksjon i politikergodtgjøring, dvs. årlig 5,5 
mill.kr. Videre går kommunene glipp av en ikke estimert effekt knyttet til reduksjon i 
serviceavtaler og brukerlisenser.  

 Kommunene vil få økte utfordringer og kostnader ved samordning- og styring av et økt 
antall interkommunale samarbeid.  
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 0-alternativet 3+ alternativet Ny kommune 
Kommunenes 
rolle som 
tjenesteyter 

Kommunene får 
ikke muligheter til 
å hente ut 
gevinster knyttet 
til effektivisering 
og økt 
tjenestekvalitet 
som ligger i de to 
andre 
alternativene.  
 
Større nærhet og 
mer effektiv 
kommunikasjon 
internt, blant 
annet på tvers av 
sektorer, oppleves 
som fordelaktig.  

Effektiviserings-
potensial:  
Reduksjon i 
administrative 
stillinger, 1,5 mill. kr. 
+ langt på veg de 
samme ikke 
estimerte effekter 
som i ny kommune 
alternativet.  
  
Økte kostnader til 
styring og 
samordning av 
interkommunale  
Samarbeid. 
 
Tjenestekvalitet: 
De samme 
muligheter for økt 
tjenestekvalitet som 
i ny kommune 
alternativet 

Effektiviseringspotensial: 
Reduksjon i administrative 
stillinger, 7 mill.kr.  
+ ikke estimerte effekter knyttet til 
muligheter for samordning og 
utvikling av teknologi, mer 
spesialisert kompetanse, 
komplementær bruk av 
bygningsmasse, samordning av 
bygnings-drift og vaktordninger, 
samt redusert behov for 
serviceavtaler og brukerlisenser 
Tjenestekvalitet: 
Store muligheter for bedret 
tjenestekvalitet, spesielt for de 
minste tjenesteområdene, ved å 
redusere deltidsstillinger, og 
skape større og mer robuste 
fagmiljø. Gir muligheter for å 
utvikle mer spesialisert 
kompetanse og letter 
rekruttering. Muligheter for 
utvikling av fagnettverk for store 
tjenesteområder. 

Kommunenes 
rolle som 
myndighets-
utøver 

Nærhet og god 
kjennskap til 
bruker oppleves 
fordelaktig i en del 
situasjoner 

Samme som ved ny 
kommune – 
alternativet.  

Ikke spesielt beslutningsrelevant. I 
en del sammenhenger er økt 
distanse og spesialisering en 
fordel, for eksempel i 
byggesaksbehandling 

Kommunenes 
rolle som 
samfunns-
utvikler 

Kommunene får 
ikke muligheter til 
å hente ut 
gevinstene 
beskrevet ved de 
to andre 
alternativene. 

Langt på vei de 
samme som ved ny 
kommune-
alternativet, men 
større samordnings-
utfordringer  

Bedre muligheter for å utvikle 
kommunens rolle i langsiktig og 
overordnet samfunnsutvikling, og 
strategisk næringsutvikling. Bedre 
mulighet for samordnet 
forvaltning av næringsarealer, 
effektiv og forutsigbar 
saksbehandling og evne til å 
påvirke andre aktører.  

Kommunenes 
rolle som 
lokal-
demokratisk 
arena 

Stor grad av 
representativitet 
og nærhet mellom 
politikere og 
innbyggere   

Stor grad av 
representativitet og 
nærhet mellom 
politikere og 
innbyggere, men 
fare for mindre 
politisk styring med 
interkommunale 
samarbeid.  

Mindre grad av representativitet 
og nærhet mellom innbyggere og 
politikere.  
Økt handlingsrom gir politikerne 
større reelle styringsmuligheter.  

 
 


