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Interkommunalt 
samarbeid i Trøndelag 
- oppdatert kartlegging  og analyse

Frank Jenssen, 28.10.2020

Arena Trøndelag



Prosess

2020: 

Tilbudsforespørsel før sommer

Valg av utfører = NIVI

Prosjektstart etter sommeren

→ VI ER HER 

Ferdigstilling i løpet av året 

2021: 

Resultater presenteres på  Arena 

Trøndelag februar 2021

Hvorfor oppdatert kunnskap? 

• «Nytt» Trøndelag – nye kommuner, endret fylke

• Endret regelverk 

• Bedre grunnlag for kommunenes eget 

utfordringsbilde og forbedringsarbeid

• Bedre kommunebilder, kommunedialog 

• Behov for metodikk som kan danne grunnlag for 

løpende oppdatering og bedre rapportering av 

lovregulert samarbeid 



Utredningen skal gi oss 

• En kartlegging av formalisert interkommunalt 

samarbeid i Trøndelag. 

• Beskrivelse og analyse av endringer i det 

interkommunal samarbeidet, blant annet som 

følge av i fylkessammenslåing, kommunereform og 

endrede regelverk for interkommunalt samarbeid.

• Utredningen bør vurdere interkommunalt 

samarbeidet i et framtidsperspektiv, identifisere 

mulige forbedringsområder og skissere løsninger 

framover. 

Særskilte problemstillinger som bør belyses:

• Styring av interkommunalt samarbeid

• Regionrådenes (interkommunale politisk råds) 

betydning

• Utfordringsbildet til små kommuner. 

• Hvordan interkommunalt samarbeid påvirker 

kompetanse og fagmiljø. 

• Hvilken betydning interkommunalt samarbeid har 

for framtidig rekruttering og 

kompetanseoppbygging

• Hvordan koronasituasjonen påvirker behovet for 

samarbeid og måten kommunene samarbeider på. 



NIVI: Status kartleggingsarbeidet

• Informasjonsbrev til alle 7. september

• Der fleste kommuner har sendt inn eierskapsmeldinger og oversikter til 
NIVI

• Gjentakende kontakt med flere kommuner i alle delregioner

• Kommunevise oversikter sendt ut 14-15. oktober

• Under halvparten har foreløpig respondert

• flere har varslet at det kommer tilbakemelding

• (og din kommune…?) 



NIVI: Oppdatert status «funn» 

• Forventer god og dekkende oversikt for alle kommuner

• 290 formelle ordninger så langt registrert

• Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune ligger på 36

• på nivå med tidligere kartlegginger i Nord- og Sør-Trøndelag 

• fra 28 registrerte ordninger (Oppdal) til 44 (Grong) 



NIVI: Analysene er på gang!

• Endring i omfang og innhold i samarbeidet

• Hvem samarbeider mest og minst?

• Konsekvenser av kommunesammenslutninger og 
fylkessammenslutning

• Både nyetableringer og reversering av samarbeid

• Tjenestestruktur og fagmiljøer er endret 

• Regionrådenes roller og organisering er forandret

• Tilpasning til ny kommunelov og nye styringsformer er utviklet



• Styring av interkommunalt 
samarbeid

• Regionrådenes (interkommunale 
politisk råds) betydning

• Utfordringsbildet til små 
kommuner. 

• Hvordan interkommunalt 
samarbeid påvirker kompetanse og 
fagmiljø. 

• Hvilken betydning inter-
kommunalt samarbeid har for 
framtidig rekruttering og 
kompetanseoppbygging

• Hvordan koronasituasjonen 
påvirker behovet for samarbeid og 
måten kommunene samarbeider 
på. 

NIVI: Innspill særskilte problemstillinger 

• Primærmålgruppe: Kommunedirektørene og 

ansatte i regionrådene

• Kvalitativ tilbakemelding på konkrete spørsmål

• Mulige faktaspørsmål om status for 

samfunnsutvikling 

• Legger ikke opp til representativ 

tilbakemelding 



Neste oppgave for alle: 

Mer input på aktuelle problemstillinger – brev kommer 

• Eksempler på særlig vellykket interkommunalt samarbeid 

• De største utfordringene? 

• Regionrådets viktigste roller og hovedoppgaver?

• Forventes økt interkommunalt samarbeid for å løse oppdragene? 

• Har koronasituasjonen påvirket det interkommunale samarbeidet? 
Forventes endringer i  samarbeid som følge av pandemien? 

• Hvordan vurderes regelverket i ny kommunelov? 
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Vite svarene? Bli litt klokere?

Sjekk neste Arena Trøndelag, februar 2021


