
Grunnlaget for reformen,  
de lokale utfordringene og mulighetene 

 
 

Kommunereform i Hedmark 
 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Dagens situasjon 

• 428 generalistkommuner 

 

• Norske kommuner ansvar for langt 
flere oppgaver enn mellom- og 
søreuropeiske kommuner 

 

• Over halvparten av kommunene 
har under 5000 innbyggere 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

1964: 

Skole, skatt, sosial- 
trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i 
byene. 

1969-2014: 
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfall og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk 
utviklingshemmede, miljøvern, undervisning 
barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, 
landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig 
grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, 
psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, 
lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, 
kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, 
beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 
folkehelseansvar. 
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Utgangspunkt 

• Generalistkommuneprinsippet er utgangspunkt for 
reformen.  

• Reformen skal legge et grunnlag for at alle 
kommuner skal løse sine lovpålagte oppgaver selv.  

• Kommunestrukturen skal legge til rette for en 
enhetlig og oversiktlig forvaltning. 

 

 

 



Utfordringer 

• Dagens grenser hindrer gode løsninger 

• Større ansvar, flere oppgaver 

• Kapasitet og kompetanse 

• Lokaldemokrati under press:  
- interkommunalt samarbeid  
- sterk statlig detaljstyring 

 

Utfordringer for både store og små kommuner 

 



Mål 

 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 

• Styrket lokaldemokrati 
 



Kriterier 

• Tilstrekkelig kapasitet 
• Relevant kompetanse 
• Tilstrekkelig distanse 
• Effektiv tjenesteproduksjon 
• Økonomisk soliditet 
• Valgfrihet 
• Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
• Høy politisk deltakelse 
• Lokal politisk styring 
• Lokal identitet 
  
Kriterier rettet mot staten: 
• Bred oppgaveportefølje 
• Statlig rammestyring 



Viktige spørsmål i denne regionen kan være: 

 

• kompetanse  

• kapasitet 

• kvalitet 

• Identitet 

• demografi 

• avstander 

• lokaldemokrati 

 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Økonomiske virkemidler 

• Engangskostnader – standardisert 
modell 

– 20-65 mill. kroner 

• Reformstøtte 

– 5-30 mill. kroner 

• Inndelingstilskuddet beholdes 

• Gjennomgang av inntektssystemet 
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Inntektssystemet – hvor går det?  

 



Diskusjonen 

• Debattene er viktige uavhengig av utfall 

• Hva forventer innbyggerne, hva vil kreves noen år fram i tid, 
hvordan møter vi forventningene? 

 

• Kommunene er arenaen for debatten 

• Kommunene må reise spørsmålene og besvare dem 

• Viktig at alle får delta i debatten, tenk gjennom hvordan det 
bør gjøres 

 

• Byen og regionen. Hva er regionsenterets rolle? 

 

 

 

 

 



Tidsplan 

• Høst 2014 → november 2015 : faktagrunnlag, utredninger og 
diskusjon i regionrådene/kommunene  

• November 2015 → juni 2016: oppsummering, vedtak og evt 
folkeavstemming. 

• Høst 2016: Fylkesmannen skriver sin anbefaling til 
departementet basert på prosessene i Hedmark. 

• Høst 2016→ 2018. Bistand til kommunene i gjennomføring av 
vedtak, oppsummering av prosessen og sluttrapportering.  

 


