
Reformer, erfaringer og trender 
– verdt å vite for medvirkere i kommunene 

Jorunn Teien Leegaard, 27.januar 2018 



Regjeringens mål for kommunereformen 

• Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse 
vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over 
hele landet.

• Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse 
nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større 
grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge 
til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor 
begrensede økonomiske rammer.

• Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. 
Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også 
redusere behovet for interkommunale løsninger.



KS’ Landsstyre om kommune- og regionreformene

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS oppnå; 

• at endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser, 
kommunereformen finansieres utover den ordinære rammen, og 
at sammenslåtte kommuner har fått nødvendig støtte

• et forsterket regionalt folkestyre med nødvendige virkemidler til 
å ta et regionalt lederskap og utvikle regionen med utgangspunkt 
i regionale fortrinn, behov og ressurser.

• desentraliserte statlige oppgaver til kommunene og 
fylkeskommunene (nye regioner) som styrker det lokale 
selvstyret.

(Langtidsplan for KS 2016-2020) 



Nye fylkeskommuner  

• Oppgaver:

– Regional vegadministrasjon

– Løyve persontransport 

– Regionale forskningsfond

– Plan for oppgaver fra IMDI

Ekspertutvalg oppgaver 1.februar  
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Kommuner
• 356 kommuner fra 2020 

– 11 kommuner vedtatt slått 
sammen ved kgl. res. (fra 
2017/2018)

– 108 kommuner vedtatt slått 
sammen av Stortinget 

• Oppgaver 
– Boligsosiale tilskudd
– Vigselsrett
– Publicus notarius



Vedtak Stortinget 8.juni 2017 
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Organisering – erfaringer fra kommuner

• Fellesnemd

• Partssammensatt utvalg og arbeidsutvalg

• Prosjektleder, styringsgruppe og 
prosjektgruppe

• Arbeidsgrupper

• Styringsdokumenter

−Intensjonsavtale 

−Omstillingsavtaler

−Prosjektplan mm 



Å bygge en ny kommune – eksempel Nye Asker 

(Figur; fra presentasjon rådmann Lars Bjerke 24.8.17) 



Suksessfaktorer i sammenslåingsprosesser  

• Ambisiøs og tydelig ledelse

• Tydelige roller og mandater til involverte aktører og organer

• Nytenkning og raushet

• Bred involvering og åpen tilnærming



Hva gjør KS?  



Medvirkning og påvirkning i ny kommune   

• Gjennom saker i råd og utvalg i egen kommune 

• Følg med på informasjon og delta i kommunikasjon 
om ny kommune 

o Nettsider for nye kommuner 

o Sosiale medier mm 

• Etterspørre og spille inn til byggingen av ny kommune 



Kommunereform videre? 

Statsbudsjettet 2018;
Regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget er enige om at 
kommunereformen skal fortsette. 

I Kommuneproposisjonen 2019, som legges fram våren 2018, vil 
derfor regjeringen komme nærmere tilbake til hvordan det 
videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen kan legges 
opp. 

Regjeringsplattformen; 
• Videreføre kommunereformen gjennom insentiver og 

verktøy for gode lokale prosesser
• Gjennomføre regionreformen



«Teknologiutvikling og 
digitalisering er en drivkraft for 
hvordan kommunal sektor 
organiserer, utvikler og leverer 
tjenester.

Digitalisering dreier seg i stor 
grad om endring og fornyelse av 
tjenester, prosesser og 
arbeidsmåter. Ledelse, kultur og 
holdninger står sentralt.»



Digitalisering 
– ledelse og organisasjonsutvikling med brukerbehov i sentrum   



Samarbeid med frivilligheten i nye kommuner 

Webinar 14.mars kl 08.30 -10.00 

www.ks.no

Send spørsmål inn før webinaret

Samarbeid KS og Frivillighet Norge 

http://www.ks.no/


Takk for oppmerksomheten! 


