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Stabile utfordringer

• Aldring og ujevn befolkningsutvikling 

• Voksende tjenestebehov

• Behov for nytt næringsliv og inkludering

• Utslippskutt og klimatilpasning

Hva er kommunenes bidrag?

Må vi noe nå?



Verdens største offentlige sektor

Kilde: Perspektivmeldingen 2021

2021: 66%



Hvorfor? 

• Oljeinntektene gir svak budsjettdisiplin

• Manglende konsekvenskultur etter kriser og 

hårreisende ressursbruk

• Prinsippløshet på Stortinget 

• Halvveise reformer uten gevinstrealisering

• Voksende strukturell ubalanse 

– Bred kommunemodell med 356 generalistkommuner 

– Bred regionmodell med 10 generalistfylkeskommuner

– Bred direktoratsmodell med 70 direktorat



Kolonikommuner

Vågsøy

Flora

Kinn er moderne kystmobilisering
- det ser bare ikke slik ut!

Finnes kolonikommuneforvaltning 
i Trøndelag?



Veldig skjeve bykommuner



Bærekraftige generalistkommuner?



Veivalg

1. 0-alternativet 

2. Mer samarbeid 

3. Bygg en ny og større kommune 

4. Staten overtar oppgaver 

5. Avlastning fra fylkeskommunen 

6. Oppgavedifferensiering 



Klar tilbakemelding fra kommunedirektørene  

• Behov for mer samarbeid – om nesten alle typer oppgaver

• Nye reformer på vei, strengere statlig styring, kamp om 

arbeidskraft, behov for kostnadseffektivisering, digitalisering, 

pandemierfaringer, nye muligheter

• Store merverdier ved dagens samarbeid– minst 50 suksesser

• Håndterbare utfordringer: økonomisk styring, samordning mot 

kommunens tjenesteapparat, demokratisk forankring, 

stabilitet og forutsigbarhet

• Tungvint og byråkratisk regelverk om interkommunalt 

samarbeid i ny kommunelov

• Er interkommunalt samarbeid en del av den nasjonale 

reformstrategien?



Dagens omfang

Netto nedgang på 60 ordninger som følge av
- Kommunesammenslutninger

- Oppgaveendringer (bl.a. statlig overtakelse av skatteoppkrevingen)

- Endring i finansiering og virkemiddelbruk for interkommunale ordninger

Kjernesamarbeidet utgjør maksimalt 4-5 prosent

- Har vært 8-10 prosent

- Mer shopping

- Regionråd light

- Vekst i uformelt samarbeid



Snitt 

Trøndelag  

35

Nordland 

30

Troms 

28

Finnmark 

21



Ikke systematisk forskjell etter kommunestørrelse

Mest samarbeid på Fosen



Omfattende samarbeid mot Møre og Romsdal

33 ordninger krysser 

fylkesgrensen mot Møre og 

Romsdal

16 ordninger mot Innlandet

(Os)

9 ordninger mot Nordland 

(Bindal)

Nordland/Troms 2020: 33

Nord/Sør-Trøndelag 2013: 76



Ulik effekt av sammenslutninger



Mye er nedlagt 

• Midt-Trøndelag regionråd var en miss

• Regionale fond en fiasko

• Værnesregionen 1.0 (2003-2016): Regionrådet og 

tre politiske nemnder nedlagt

• Midtre Namdal Samkommune 2009-2020 

• Innherred Samkommune 2004-2018



Unødvendig krigskostnad
Det dypeste og beste 

eksemplet på helhetlig 

kommunesamarbeid

i moderne tid?

Tvillingbyer og 

tvillingkommuner er en 

nasjonal utfordring

Modellen er aktuell for 

ufrivillige små uten tilgang 

til kompetent 

vertskommune

Formannskapene bør 

møtes – igjen!



Mange nyetableringer etter 2015
60% gjelder helse 

og sosial

Fylkesdekkende 

samarbeid om 

helseplattformen, 

legevaktsentraler, 

barnevernvakt, 

regionale fond

Betydelig dynamikk i 

de fleste 

kommuneregioner



Hvordan har dere klart det?



Alle bør inngå i 

regionale 

tjenester!



Mye alenegang, 

rom for 

pedagogiske 

utviklingskontor



For mye alenegang?

Merkelige strukturer  

To kolonibrannvesen!



Store muligheter for utvidet samarbeid

Støttefunksjoner

Næring og plan

Landbruk og miljø

Helsetjenester

Oppvekst

Teknisk

Sosialtjenester

Oppgave

Prosent av kommunene som 

deltar i formalisert samarbeid 

IKT-tjeneste 76

Lønn 63

Regnskap 53

Innkjøpssamarbeid 32

Kommuneadvokat 13

Felles forvaltningskontor 8

Strategisk næringsplan 53

GIS, kart og oppmåling 29

Felles planadministrasjon/plankontor 21

Interkommunal arealplan 21

Helhetlig regional utviklingsplan 11

Byggesak 13

Felles landbrukskontor 18

Skogbrukssamarbeid 18

Kommunepsykolog 37

Responssenter 34

Miljørettet helsevern 32

Jordmortjeneste 32

Kommuneoverlege/samfunnsmed. enhet 26

DMS 24

Kreftkoordinator 24

Psykisk helse 21

Logoped 21

Ergoterapeut 18

Barnevern 76

NAV-kontor 71

PPT 66

Voksenopplæring 11

Kulturskole 3

Felles brannvesen 63

Vannforsyning 13

Kriseteam 5



+ Værnesregionen IKPR

Mange dobbeltmedlemmer

Prosjektorienterte

Til sammen 7-8 årsverk i 

sekretariatene

Skal det være sånn?



Dagens tjenestestruktur i Trondheimsregionen 

4 brannvesen

4 avfallsselskaper

4 legevakter

5 kompetanseregioner for skoler og barnehager

7 IKT-tjenester

8 NAV-kontor

8 PP-tjenester
Rollemodell for attraktivt og 

bærekraftig utbyggingsmønster?



Det handler om kommunene 

• Samordnet prosess om gevinstrealisering i nye 

kommuner

• Overgang til strategisk kommunesamarbeid om 

tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling 

• Regionale IKT-tjenester, regionale plankontor og 

regionale landbrukskontor

• Gjennomgang av dagens samarbeid, oppgavefordeling 

og organisering i Trondheimsregionen

• Utprøving av nye løsninger, ny storbymodell, ny 

distriktsmodell, ny modell for kystmobilisering, 

helsekommune, ny NAV-modell ….


