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Forord

På oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har Agenda
Utredning & Utvikling gjennomført et forprosjekt med sikte på utredning
av nye samarbeidsordninger og evt. kommunesammenslutning på Nedre
Romerike. I forprosjektet er det pekt på utfordringer for de syv
kommunene og drøftet alternative inndelings- og samarbeidsmodeller
mellom kommunene.
På bakgrunn av utredningen har styringsgruppen for prosjektet gitt en
tilrådning til kommunestyrene om utvikling av et sterkere og mer
forpliktende samarbeid på Nedre Romerike. Styringsgruppens tilrådning
følger som kapittel 1 i rapporten.
Styringsgruppen har bestått av ordførere og rådmenn fra de syv
kommunene, med tillegg av representanter for de tillitsvalgte og fra
Akershus fylkeskommune. Representanter for Oslo kommune, Enebakk
kommune og Kommunal- og regionaldepartementet har deltatt som
observatører i styringsgruppen.
Agenda er faglig ansvarlig for kapittel 2-8 i rapporten. Kommunene har
bidratt med ulike faglige innspill. Akershus fylkeskommune ved Kjetil
Kristiansen og Anders Kvam har bistått med statistisk materiale om den
regionale utviklingen og kartmateriale. Rapporten er skrevet av prosjektleder Geir Vinsand. Finn Arthur Forstrøm i Agenda har vært ansvarlig
for KOSTRA-kjøringer og bistått med kvalitetssikring. Prosjektsekretær
Hilde Bohinen har bistått med teknisk tilrettelegging.

Sandvika, 15. mai 2003
Agenda Utredning & Utvikling AS
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Styringsgruppens tilrådning
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, som styringsgruppe for
forprosjektet om nye samarbeids- og kommunemodeller for kommunene
i regionen, gir herved sine tilrådinger. Vi ber kommunestyrene i regionen
raskest mulig behandle forslagene.
Prosjektet dreier seg om aktuelle strukturløsninger enten i form av
alternative inndelingsløsninger, eller en videreutvikling og formalisering
av det interkommunale samarbeidet.
Et hovedspørsmål er om, og eventuelt med hvilken innretning, dette
utredningsarbeidet skal videreføres i et hovedprosjekt. Styringsgruppen
har lagt følgende premisser til grunn:
(1)

(2)

Det er behov for å utvikle et tettere og mer forpliktende interkommunalt samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike.
Beveggrunner vil være:
– Vi er alle integrert i et felles bolig- og arbeidsmarked der
framtidige løsninger på sentrale utviklingsspørsmål, må finne
sine svar på tvers av kommunegrenser.
– I samarbeidet med andre instanser om utviklingen i hovedstadsregionen (særlig Oslo kommune og regionale/statlige
organ), og i arbeidet for å fremme våre kommuners interesser
og synspunkter, trenger kommunene en sterkere og mer
samordnet posisjon.
– Interkommunalt samarbeid er av vesentlig betydning for å
kunne utnytte optimalt det kvalitative og ressursmessige
potensialet knyttet til administrative funksjoner og
tjenesteproduksjonen.
Nedre Romerike er en hensiktsmessig region for et slikt samarbeid.
I noen spørsmål vil samarbeidsbehovet være sterkere mellom
enkelte kommuner enn mellom andre. Dette er likevel ikke et
hinder for at samtlige kommuner på Nedre Romerike blir med i
samarbeidet, et samarbeidsfellesskap som mer må være tuftet på
politiske hensiktsmessighetshensyn enn vidløftig regionalanalyse.
Det er styringsgruppens oppfatning at det er av vesentlig betydning
at begge de folkerikeste kommunene i fellesskapet, Skedsmo og
Lørenskog, deltar. Styringsgruppen tar til etterretning de
samarbeidsvalg i retning Follo som Enebakk gjør. Det hindrer ikke
at Enebakk fortsetter sin observatørstatus inntil en eventuell
utvikling i mer forpliktende retning, gjør dette uhensiktsmessig.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Styringsgruppen mener at et slikt tettere og mer forpliktende
interkommunalt samarbeid bør baseres på en videreutvikling av
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, SNR.
Samarbeidsrådet innrettes etter modell av en strategisk samarbeidsallianse, jfr. forprosjektets kap.7.3. Det legges til grunn at
Samarbeidsrådet ikke skal ha selvstendig beslutningsmyndighet i
forhold til kommunene. Fortsatt skal de enkelte kommunestyrene
bestemme i alle saker som gjelder etablering, deltakelse,
organisering og finansiering av nye samarbeidstiltak.
Regionrådet skal ha som sin fremste oppgave å finne fram til
samarbeidsløsninger som skal bidra til at vi når følgende mål:
– Etableringen av utbyggingsmønstre for bolig og næring,
verdiskaping og kompetanseutvikling, utbygging av offentlig
infrastruktur, offentlig/privat service samt transportløsninger
skal utvikles innenfor samfunnsøkonomisk gode
helhetsløsninger.
– Bedre kvaliteten og søke kostnadseffektive løsninger på
offentlig tjenesteproduksjon.
– Bedre service og tilgjengelighet til offentlige tjenester.
– Nedre Romerike skal styrke sin påvirkningskraft mot
samarbeidspartnere i hovedstadsregionen og regionale-/statlige
organ.
Et vellykket samarbeid innenfor et strategisk partnerskap
forutsetter tillitsbaserte samarbeidsformer mellom samarbeidsorganene og de ordinære beslutningsorganene i hver enkelt
kommune. Dette fordrer politisk vilje til å inngå i den strategiske
samarbeidsalliansen og til å videreutvikle denne. Styringsgruppen
mener at en beslutning om å videreutvikle det interkommunale
samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike forplikter oss
til samhandling og utvikling av felles organer og løsninger.
Dersom kommunestyrene slutter seg til den utviklingsretning som
ligger i denne saken, forutsettes det at kommunestyrene som egen
sak tar stilling til justering av SNRs vedtekter.

Det er viktig at kommunestyrene drøfter langsiktige alternativer med
sikte på å avgrense innholdet i en eventuell hovedprosjektrapport. Dette
fordi en mest mulig konsentrert utredning mot det /de sannsynlige
alternativ vil gi størst nytteeffekt i forhold til framdrift. Styringsgruppen
ser det som svært viktig at prosjektet holder en framdrift som muliggjør
iverksetting av valgte omlegginger i løpet av 2004/05.
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Styringsgruppen legger følgende premisser til grunn for hovedprosjektet:
(1)

(2)

(3)

Styringsgruppen vil tilrå at kommunene går videre og starter et
hovedprosjekt for videre utredning av mer forpliktende samarbeidsløsninger mellom kommunene på Nedre Romerike.
Styringsgruppen mener at kommunene på Nedre Romerike på sikt
står overfor flere mulige kommunemodeller som spenner fra et mer
forpliktende samarbeid i en strategisk allianse, som foreslått over,
til full kommunesammenslåing mellom alle eller noen av
kommunene. Det er styringsgruppens oppfatning at en i dag ikke
bør utelukke noen av disse.
Styringsgruppen mener det likevel bør foretas en avgrensning av
det videre utredningsarbeidet i et hovedprosjekt, med sikte på en
målretting av arbeidet mot det/de alternativ som er mest aktuelle i
forhold til utprøving. Hovedprosjektet bør avgrenses til å bearbeide en modell med samorganisering av utviklingsoppgavene
knyttet til Plan- og bygningsloven, næringspolitikken, boligpolitikken m.m., der en forutsetter avgivelse av beslutningsmyndighet fra det enkelte kommunestyre til et felles organ.
Styringsgruppen tilrår dermed at en nå velger å følge en utviklingsstrategi gjennom styrking av samarbeidet og eventuelt
formalisering av oppgaveløsningen på et avgrenset felt.

På denne bakgrunn ber styringsgruppen kommunestyrene å fatte følgende
vedtak:
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Kommunen anser Nedre Romerike som en hensiktsmessig region
for utvikling av et sterkere og mer forpliktende interkommunalt
samarbeid.
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike organiseres etter modell av
en strategisk samarbeidsallianse, med ansvar for utredning og
utvikling av nye samarbeidsordninger. Samarbeidsrådet skal
fungere som et støtteorgan for kommunene og skal ikke ha selvstendig beslutningsmyndighet.
Samarbeidsrådet skal iverksette et hovedprosjekt for å klargjøre
fordeler og ulemper med et formalisert samarbeid om utviklingsoppgaver.
Arbeidet startes opp umiddelbart, og det skal rapporteres til
kommunestyrene iht. en nærmere aktivitets- og tidsplan.
Forslag til vedtekter for SNR, samt aktivitets- og tidsplan og plan
for finansiering av hovedprosjektet, fremmes som egne saker til
kommunestyrene.
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Agendas sammendrag
Denne rapporten inneholder en innledende analyse av felles utfordringer
for syv kommuner på Nedre Romerike, med tillegg av en overordnet
drøfting av egenskaper ved alternative inndelings- og samarbeidsmodeller.
I kap.4 er det gitt en oversikt over dagens kommuneinndeling i regionen
og utfordringer som har sammenheng med geografiske forhold. Dagens
kommuneinndeling på Nedre Romerike har vært stabil i over en generasjon. I samme periode har det skjedd store endringer i befolkningsgrunnlag, næringsliv, kommunikasjoner og utbyggingsmønster. Alle
kommunene, med et visst unntak for Aurskog-Høland, har vært preget av
til dels sterk befolkningsvekst med tilhørende aktivitetsvekst og
utbyggingspress. Denne utviklingen vil ifølge prognosene fortsette.
Veksten innebærer en rekke sentrale og til dels felles utfordringer for
kommunene, både når det gjelder styring og planlegging av veksten,
utbygging av infrastruktur og tjenester, kommuneøkonomi og ikke minst
demokratibygging under stekt vekst og samfunnsomforming. I kapitlet
konkluderes det med at Nedre Romerike ut fra de geografiske forhold
framstår som et naturlig område for samarbeid om felles utfordringer.
Det kan også ligge godt til rette for kraftigere former for integrasjon i
form av kommunesammenslutning, spesielt rundt regionsenteret der
kommunegrensene deler opp et stort og sammenhengende tettsted.
I kap.5 beskrives dagens organisasjoner med vekt på det interkommunale samarbeidet i regionen. Det konkluderes med at det så langt
har skjedd forholdsvis lite integrasjon i oppgaveløsningen mellom
kommunene. Nedre Romerike framstår i dag ikke som en sterk
samarbeidsregion, verken ut fra samarbeidets innhold eller geografisk
nedslagsfelt for etablerte ordninger. Det konkluderes også med at
potensialet for videreutvikling av samarbeidet trolig er stort. Det gjelder
en rekke kommunale funksjoner hvor kommunene står overfor felles
utfordringer og hvor hensynet til kvalitet og effektivitet på de
kommunale løsningene tilsier felles løsninger. Samarbeid mellom
kommunene er også viktig for å sikre brukervennlige løsninger, herunder
god tilgjengelighet til tjenester for innbyggerne på tvers av dagens
kommunegrenser.
Kap.6 inneholder en nærmere problematisering av konsekvenser av
dagens kommunegrenser for innbyggerne og den kommunale
virksomhet. I kapitlet drøftes følgende temaer:
•
•

Kostnadsvariasjoner i administrasjon og tjenesteyting
Utbyggingsmønster og tilgjengelighet
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•
•
•

Kompetansemiljøer og kompetanseutnyttelse
Samfunnsutbygging og utviklingsoppgaver
Demokratiske verdier og demokratiutvikling

Foreløpig dokumentasjon og drøftelser peker i retning av at dagens
kommunegrenser har viktige konsekvenser for utbyggingsmønster og
kostnader knyttet til visse funksjoner, innbyggernes tilgjengelighet til
tjenestetilbudet, kompetanseutnyttelse på smale funksjonsområder som
krever spisskompetanse og ikke minst for kommunenes styring med
utbyggingsmønsteret, herunder organiseringen av plan- og utviklingsoppgaver. De foreløpige analysene tyder på at dagens kommuneinndeling
på visse områder har fungert som barrierer for mer rasjonelle løsninger.
Dagens kommuneinndeling og mangel på forpliktende samarbeid bidrar
trolig til at regionale spørsmål får liten oppmerksomhet og at
kommunene har begrenset påvirkningskraft i forhold til omgivelsene.
I kap.7 tas det som utgangspunkt at kommunene kan møte felles
utfordringer gjennom ulike løsninger, både ulike modeller for samarbeid
og inndelingsendringer. I kapitlet er mulighetsrommet mht. løsninger
beskrevet og det er pekt på fordeler og ulemper med de mest aktuelle
alternativene. Følgende alternativer anses som aktuelle:
•

•

•

•

0-alternativet som betyr at dagens kommuneinndeling og hovedtrekkene i det eksisterende interkommunale samarbeidet beholdes
som det er, inkl. dagens regionråd.
Etablering av en strategisk samarbeidsallianse som betyr at det
etableres et tillitsbasert partnerskap og en prosess for å utvikle
samarbeidsløsninger på viktige og strategiske områder mellom
kommunene på Nedre Romerike. Alliansen opprettes som et
operativt støtteorgan for kommunene med ansvar for å utrede og
fremme forslag til nye samarbeidsordninger overfor kommunestyrene. Etablering av alliansen forutsetter at kommunene velger
regional tilhørighet og etablerer Nedre Romerike som et fast
geografisk samarbeidsområde.
Samkommuneløsning. Det innebærer etablering av en egen juridisk
enhet på regionalt nivå med ansvar og beslutningsmyndighet over
egne oppgaver. Samarbeid etter samkommuneprinsippet betyr at
kommunene frasier seg ansvaret for de oppgaver som samkommunen skal løse. Samkommunen styres av regionale politikere
som velges av kommunestyrene. Den er indirekte finansiert og har
en egen administrasjon. Modellen krever forsøksstatus.
Regionkommuneløsning dvs. sammenslutning av alle 7
kommunene. Kommunesammenslutning betyr i utgangspunktet at
regionen får ett kommunestyre, én kommuneadministrasjon og én
samlet organisasjon for tjenesteyting og utviklingsoppgaver.
Løsningen kan kombineres med ulike former for organisering av
R4086
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•

det politiske og administrative apparat, herunder kommunedelsorganisering for å ivareta nærhet til innbyggerne.
Sammenslutninger i deler av regionen. Innenfor regionen finnes
flere mulige kommunekonstellasjoner, både en sammenslutning
mellom kommunene i og rundt regionsenteret (Skedsmo,
Lørenskog, Rælingen, evt. også Nittedal) og en større
landkommune i øst (Fet, Sørum og Aurskog-Høland). Det kan også
tenkes blandede løsninger, for eksempel ved at det skjer en
sammenslutning mellom tre sentrumskommuner (Skedsmo,
Lørenskog og Rælingen) og en sammenslutning mellom to av
landkommunene (Sørum og Fet), mens de øvrige kommunene
opprettholdes (Nittedal, Aurskog-Høland).

Kap.8 inneholder en drøfting av reformstrategi og hovedalternativer for
videre utredning. Kommunene kan velge mellom to reformretninger,
enten et mer omfattende og forpliktende interkommunalt samarbeid, eller
en omstilling til sterkere generalistkommuner. Agenda anbefaler ut fra
ulike argumenter at kommunene velger en utviklingsstrategi som innebærer en skrittvis integrasjon i oppgaveløsningen og organiseringen. Som
første trinn anbefales en styrking av Samarbeidsrådet etter modell av en
strategisk samarbeidsallianse. Det betyr at kommunestyrene etter
forprosjektet bør ta stilling til sin geografiske tilhørighet og omdanning
av regionrådet til et strategisk og mer operativt organ med ansvar for
nærmere definerte oppgaver.
Når det gjelder mandat og arbeidsprogram for den strategiske alliansen,
peker Agendas analyser i retning av følgende punkter bør inngå
(hovedprosjektet):
•

•

•

Samarbeidsalliansen kan starte med å utarbeide et program for
regionalisering av viktige samarbeidsprosjekter på kort sikt.
Programmet bør vedtas av kommunestyrene og følges opp med
konkrete innstillinger iht. en fastlagt tidsplan.
Samarbeidsalliansen kan videre være ansvarlig for å utrede andre
aktuelle samarbeids- og kommunemodeller, samt bringe disse fram
til politisk behandling og avklaring i kommunestyrene, evt. folkeavstemning.
Analysene i forprosjektet peker i retning av at følgende modeller
kan være aktuelle å utrede: samkommuneløsning for utviklingsoppgaver og evt. på andre områder, kommunesammenslutning i
regionsenteret og en regionkommuneløsning.

Ny start?
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Mål, begrunnelser og tilnærming
3.1 Mål
Målet med prosjektet er å belyse om dagens kommunestruktur på Nedre
Romerike er egnet til å møte framtidens krav og forventninger til
tjenestetilbud, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.
Forprosjektet skal gi de aktuelle kommunene et grunnlag for å vurdere
fremtidig organisering, herunder ta stilling til hvilke strukturelle
hovedalternativer som skal utredes videre i et evt. hovedprosjekt.

3.2 Bakgrunn og begrunnelser
Prosjektet dreier seg om aktuelle strukturløsninger for syv kommuner
med til sammen 140.000 innbyggere. Med strukturløsninger menes enten
alternative inndelingsløsninger, eller en videreutvikling og formalisering
av det interkommunale samarbeidet.
Et viktig utgangspunkt for diskusjon av alle former for omstilling er å
klargjøre utfordringer for de berørte organisasjonene. Kommunene på
Nedre Romerike står overfor en rekke utfordringer som region og som
enkeltkommuner. Oppdragsgiver har pekt på følgende sentrale
utfordringer:
•

•

•

•

Den økonomiske situasjonen for kommunene har blitt stadig
strammere. Det gjør det aktuelt å vurdere om andre strukturer gjør
det mulig å utføre kommunenes oppgaver på en mer effektiv måte.
Innbyggernes forventinger til det kommunale velferdstilbudet er
stadig økende. Spørsmålet blir om andre strukturer kan legge til
rette for et bedre tjenestetilbud innenfor tilgjengelige
ressursrammer.
Det forventes en markert befolkningsvekst og et utbyggingspress.
Her konstaterer oppdragsgiver at ”Utfordringene på disse områdene
krever andre strukturer enn i dag for å sikre at de blir løst til beste
for regionen”.
Kommunene på Nedre Romerike har felles utfordringer knyttet til å
være omlandskommuner til Oslo. Utfordringen er dels å bli en
tyngre og mer interessant partner i forhold til Oslo, dels bidra til en
samordnet regional utvikling på Nedre Romerike og i hovedstadsregionen (Stor-Oslo).
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3.3 Problemstillinger i forprosjektet
Oppdragsgiver har forutsatt at forprosjektet skal bidra til en klargjøring
av følgende hovedproblemstillinger:
•

•

•

•

Forprosjektet skal belyse konsekvenser av en videreføring av
dagens kommunestruktur og dagens nivå på interkommunalt
samarbeid (0-alternativet).
Det skal gis en oversikt over hvilke alternative løsninger
kommunene står overfor, herunder ulike samarbeidsløsninger og
inndelingsendringer
Det skal gis en grov vurdering av konsekvenser av de ulike
hovedalternativene for den kommunale virksomhet, herunder
kommuneøkonomien, det kommunale tjenestetilbudet, samfunnsutbyggingen og lokaldemokratiet.
Ut fra en foreløpig analyse skal forprosjektet ende ut i en vurdering
av reformbehovet og et valg av hvilke hovedløsninger som bør
utredes nærmere i hovedprosjektet.

3.4 Metodisk tilnærming
I samarbeid med styringsgruppen ble forprosjektet lagt opp som et
kombinert utviklings- og utredningsprosjekt. Agenda har vært hovedansvarlig for faglig tilnærming og avgrensning av prosjektet. Agenda har
også hatt hovedansvaret for valg av vurderingskriterier, innhenting av
dokumentasjon og problematisering av ulike temaer.
Styringsgruppens har løpende vurdert utkast til disposisjon og skriftlige
utkast til kapitler i sluttrapporten. Akershus fylkeskommune og
kommunene har bidratt med faglige innspill i arbeidet. I løpet av
prosjektperioden har det vært avholdt seks møter i styringsgruppen.
Agenda har i ulike sammenhenger formidlet informasjon om prosjektet
på fellesmøter og overfor enkeltkommuner. Prosjektet er presentert og
drøftet i samtlige kommunestyrer.

Ny start?
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Nedre Romerike som region
4.1 Problemstillinger
For å klargjøre betingelsene for økt samarbeid og evt. kommunesammenslutning på Nedre Romerike, er det viktig å studere hvordan
kommunene henger sammen rent geografisk. Det er behov for en
regional analyse som beskriver kommunenes utvikling og hvordan
innbyggere og næringsliv bruker territoriet som i dag er oppdelt i syv
kommuner. I forprosjektet skal vi gjøre en grov analyse av regional
utvikling og integrasjon ut fra følgende kriterier:
•
•

•
•
•

Inndelingshistorikk som forklarer litt av bakgrunnen for dagens
kommunegrenser
En overordnet beskrivelse av dagens kommuneinndeling som viser
hvor kommunegrensene går i forhold til tettsteder og geografiske
skillelinjer, samt hvilke avstander befolkningen står overfor i
regionen.
En beskrivelse av regionens og kommunenes befolkningsutvikling,
dels historisk, dels forventet framtidig utvikling.
En beskrivelse av næringsutvikling og sysselsettingen i regionen og
kommunene
En beskrivelse av integrasjonen på arbeidsmarkedet, dels i forhold
til hovedstadsregionen, dels internt på Nedre Romerike

Det er vanlig at en regional utviklingsanalyse ikke bare inneholder
faktaopplysninger om regionale sammenhenger, men også et strategisk
element som sier noe om hva man vil med kommunene og regionen i
årene som kommer. I senere kapitler kommer vi inn på mulige
konsekvenser av dagens kommunegrenser og egenskaper ved alternative
løsninger. Målet er at dette til sammen skal gjøre det lettere å velge en
utviklingsstrategi for nærmere analyse i et evt. hovedprosjekt.

4.2 Inndelingshistorikk
Endringene i antall kommuner i hele landet er vist i faktaruten nedenfor.
Ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837-38 ble landet delt inn 392
kommuner, hvilket betyr at landet den gang hadde til dels svært store
kommuner. Grunnlaget for kommuneinndelingen var den kirkelige
inndelingen i prestegjeld. Fram til rundt 1930 skjedde det en omfattende
oppdeling av kommunene i mindre enheter. Før den siste nasjonale
R4086
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kommuneinndelingsreformen under Schei-komiteen på 1960-tallet var
kommunetallet steget til 744 kommuner. Endringene etter Scheikomiteen medførte store endringer i alle landets fylker og til sammen
fikk vi 290 færre kommuner. Etter Schei-komiteen har kommunestrukturen i store trekk vært stabil, med unntak for noen delingssaker på
1970-tallet og senere byutvidelser for enkelte byer.
Etter Christiansenutvalget og Stortingets behandling av St.meld. nr. 32
(1994-95) Kommune- og fylkesinndelingen, har kommunene hatt vetorett
mot kommunesammenslutninger. I perioden etter 1995 har det kun
skjedd én frivillig sammenslutning. Det gjelder Våle og Ramnes som
sluttet seg sammen til Re kommune fra 1.1.2002. Vindafjord og Ølen
kommuner blir den neste frivillige sammenslutningen med virkning fra
1.1.20061.

Hva har skjedd med
kommuneinndelingen?
•
•
•
•
•
•
•

392 kommuner i 1837
744 kommuner i 1957 (+352 kommuner)
454 kommuner i 1967 (-290 kommuner)
443 kommuner i 1974 (- 11 kommuner)
454 kommuner i 1977 (10 delingssaker)
435 kommuner i 1994 (8 byutvidelser)
434 kommuner i 2003 (Våle/Ramnes)

Endringene i kommuneinndelingen i Akershus og på Nedre Romerike
framgår av oversikten nedenfor. Dagens kommuneinndeling på Nedre
Romerike er i hovedsak et produkt av endringene etter Schei-komiteen på
1960-tallet. Det gjelder alle kommunene bortsett fra Nittedal som har hatt
uendrede kommunegrenser siden 1838. Aurskog-Høland er blant de

1

Kommunene har nylig avholdt folkeavstemming med en valgdeltakelse på 53 og 55%
i hhv. Vindafjord og Ølen. I Ølen stemte 64% for kommunesammenslutning. I
Vindafjord var det fattige fire stemmers overvekt for kommunesammenslutning. I begge
kommuner var det på forhånd vedtatt at simpelt flertall skulle avgjøre utfallet.

Ny start?

17

kommuner som har blitt sterkest berørt av endringer, både flere delinger
og en stor kommunesammenslutning i 1966.
Oversikten viser at det tidligere har skjedd store endringer i kommuneinndelingen på Nedre Romerike. I historisk sammenheng har kommuneinndelingen vært betraktet som et virkemiddel i samfunnsutbyggingen og
som en rammebetingelse som har blitt endret i tråd med endringer i
geografiske forutsetninger og utfordringer i oppgaveløsningen.
Det har nå gått 37 år siden det sist gang ble foretatt endringer i
kommunegrensene på Nedre Romerike. Dagens grenser er fastlagt ut fra
kommunikasjoner og bosetting på 1960-tallet. Det er derfor all grunn til å
forvente at kommunegrensene ikke nødvendigvis følger naturlige
geografiske skillelinjer ut fra dagens forhold. I neste punkt skal vi gi en
nærmere oversikt over kommunestrukturen og hvor dagens
kommunegrenser går i regionen.

Delvis eldgamle kommunegrenser på
Nedre Romerike
• Akershus hadde 23 kommuner i 1838, 32 i 1957 og
22 i 1967
• Nittedal 1838
• Sørum 1838 + Blaker i 1962
• Fet 1838, Rælingen skilt ut i 1929, fikk
Enebakkneset i 1962
• Skedsmo 1838, delt i Lillestrøm og Lørenskog i
1908, Lillestrøm innlemmet i Skedsmo i i 1962
• Aurskog 1838, Blaker ut i 1919
• Høland 1838, Setskog ut i 1905, Høland deles i
Søndre og Nordre Høland i 1924
• Auskog,Høland og Setskog ble slått sammen i 1966

4.3 Dagens kommuneinndeling i regionen
Nedre Romerike består i dag av syv kommuner med til sammen nærmere
140.000 innbyggere. I tabell 4.1 er det oppgitt folketall og areal for de
enkelte kommuner.
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Tabell 4.1 Befolkningsgrunnlag og areal for kommunene på Nedre Romerike.
Folketall pr. 1.1. Kilde: SSB
Nr. kommune

Folketall 2002

Befolkningsandel

Areal kv.km

Arealandel

221 Aurskog-Høland

12997

9,4

962

54,9

226 Sørum

12386

8,9

207

11,8

227 Fet

9327

6,7

176

10,1

228 Rælingen

14631

10,6

71

4,1

230 Lørenskog

29834

21,6

71

4,1

231 Skedsmo

40034

28,9

77

4,4

233 Nittedal

19185

13,9

187

10,7

Nedre Romerike

138394

100,0

1751

100,0

Dagens kommunale enheter og administrative inndeling i regionen
framgår av oversiktskartet nedenfor. Kommuneinndelingen i regionen
har følgende overordnede kjennetegn:
•

•

•

•

•

2

Lillestrøm-området utgjør det største tettstedet i regionen og er pekt
ut som regionsenter i Fylkesdelplan for Romerike. Tettstedet er delt
på tre kommuner, hhv. Skedsmo, Rælingen og Lørenskog og har et
samlet folketall på ca. 80.0002. Samlet har de tre kommunene
85.000 innbyggere. Det utgjør 60% av regionens samlede
befolkning på et areal som utgjør 13% av regionens totalareal.
Regionsenteret er formelt sett en del av Oslo tettsted.
Et spesielt trekk ved regionsenteret er at det inneholder flere
områder med sentrumsfunksjoner, både kommunesentre og
lokalsentre med konsentrasjon av næringsvirksomhet, detaljhandel,
tjenesteyting osv. I Skedsmo finner vi Lillestrøm, Strømmen og litt
lenger nord Skedsmokorset, i Lørenskog Solheim, Skårer og det
planlagte ”Lørenskog nye senter”, i Rælingen Fjerdingby3.
Tettstedet sør i Nittedal kommune er også en del av Oslo tettsted.
Nærmere 9.000 innbyggere i Nittedal bor i det som formelt sett
utgjør Oslo tettsted.
Samlet for hele regionen inneholder SSBs tettstedsstatistikk
oversikt over til sammen 25 ulike tettsteder på Nedre Romerike.
Tre av disse tettstedene er flerkommunale hhv. regionsenteret rundt
Lillestrøm (80.000 innb.), Leirsund på grensen mellom Sørum og
Skedsmo (1100 innb.), samt Aulifeltet på grensen mellom Sørum
og Nes (2500 innb.).
Sørum, Fet og Aurskog-Høland har gjennomgående mindre
befolkningsgrunnlag og større arealer sammenliknet med
kommunene i vest. De tre kommunene har til sammen 25% av
regionens befolkning og et areal som utgjør 77% av regionens

47% av tettstedsbefolkingen bor i Skedsmo, 37% i Lørenskog og 16% i Rælingen.
Senterstrukturen på Nedre Romerike er nærmere beskrevet i Fylkesdelplan for
handelsvirksomhet, service og senterstruktur, Akershus fylkeskommune 2001.

3
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•

areal. Aurskog-Høland har alene et like stort areal som alle de seks
andre kommunene til sammen.
Tilgjengeligheten til regionsenteret må sies å være god for en stor
majoritet av regionens innbyggere. Avstandene er korte og normal
reisetid til regionsenteret med bil utenom rushtiden ligger under 30
minutter for innbyggerne i alle omegnskommunene med unntak for
Aurskog-Høland. Tilgjengeligheten til regionsenteret med
kollektive transportmidler er dårligere. Regionen mangler gode
kollektive tverrforbindelser.

Figur 4.1 Oversiktskart over Nedre Romerike. Kilde: Akershus fylkeskommune.

4.4 Befolkningsutvikling
Vi skal se nærmere på tall for befolkningsutviklingen i kommunene og
for regionen i perioden 1950 til i dag. Vi skal også se på hva framskrivningene sier om hva som kan forventes. Kort sagt handler dette om
to ting - vekst og videre vekst.
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Går vi tilbake til 1950 var det 56.000 innbyggere på Nedre Romerike.
Regnet om til dagens kommunale enheter var Skedsmo størst med 17.900
innbyggere, mens Aurskog-Høland var nest størst med 10.400
innbyggere. De øvrige kommunene hadde et folketall på mellom 3.200
(Rælingen) og 7.800 (Lørenskog)4. Som vi ser av figur 4.2 har det vært
en kraftig befolkningsvekst særlig i kommunene rundt Lillestrøm
(Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal).
45000
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25000
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15000

10000
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Fet

Sørum

1970
Aurskog-Høland
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Lørenskog

2002
Skedsmo

Figur 4.2 Befolkningsutviklingen i kommunene på Nedre Romerike 1950-2002
med dagens kommuneinndeling. Kilde: NOU 1992:15/SSB

Ser vi nærmere på utviklingen etter 1990, har regionen fått over 16.000
nye innbyggere bare i løpet av de siste 12 årene. Regionen har hatt en
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1.1%, hvilket tilsvarer i underkant av 1400 nye innbyggere hvert år. Det betyr at regionen har absorbert
like mange innbyggere som det bor i mange små distriktskommuner
hvert eneste år de siste 12 årene. Utviklingen etter 1990 er nærmere
beskrevet i tabell 4.2.

4

Fet hadde 4.400, Nittedal 5.900 og Sørum 6.000 innbyggere. Tallene er avrundet til
nærmeste 100. Kilde: NOU 1992:15.
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Tabell 4.2 Befolkningsutviklingen 1990-2002 for kommunene på Nedre
Romerike. Prosentvis vekst er regnet i forhold til befolkningen pr. 1.1.1990.
Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB.
Nr kommune

1990

2002

Vekst 1990-2002

221 Aurskog-Høland

12596

12997

401

Prosentvis 1990-2002
3,2

226 Sørum

11245

12386

1141

10,1

227 Fet

8612

9327

715

8,3

228 Rælingen

13696

14631

935

6,8

230 Lørenskog

26066

29834

3768

14,5

231 Skedsmo

33679

40034

6355

18,9

233 Nittedal

16114

19185

3071

19,1

Nedre Romerike

122008

138394

16386

13,4

Høy nettoinnflytting er en viktig forklaring på den høye befolkningsveksten på Nedre Romerike, jf. figur 4.3 hvor vi har delt opp
befolkningsveksten i naturlig tilvekst og nettoflytting. Regionen har hatt
en betydelig netto innflytting i alle årene etter 1994. Nettoinnflyttingen
henger sammen med vekst i arbeidsplasser, noe som delvis skyldes økt
aktivitet etter utbygging av hovedflyplassen. Både den naturlige
tilveksten og flyttemønsteret på Nedre Romerike må imidlertid sees i
sammenheng med utviklingen på bolig- og arbeidsmarkedet i hele Oslo
og Akershus.
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Figur 4.3 Befolkningsveksten 1990-2002 fordelt på naturlig tilvekst og
nettoflytting.

R4086

2002

22

Prognoser for befolkningsutviklingen de neste 10-20 årene, tilsier at
regionen fortsatt kommer til å vokse med rundt 1% pr år. I tabell 4.3 er
det vist en prognose som Akershus fylkeskommune regner som
sannsynlig ut fra gjeldende boligbyggeplaner og tidligere registrert
flyttestruktur. I forhold til SSBs framskrivningsalternativ MMMM2002
ligger vekstanslagene til Akershus fylkeskommune litt høyere for
regionen og den gir samtidig litt forskjellige vekstrater for den enkelte
kommune, jf. tabell 4.4. Akershus fylkeskommune regner bl.a. med en
betydelig sterkere vekst i Sørum og delvis i Lørenskog fram til 2010 og
samtidig lavere vekst i Skedsmo og Rælingen sammenliknet med SSBalternativet.
Ser vi nærmere på tallene fra Akershus fylkeskommune fram til 2010 og
videre til 2020, er det liten tvil om at kommunene vil møte store
utfordringer de nærmeste årene. Det er forventet befolkningsvekst i
samtlige kommuner, også for Rælingen som har oppgitt at de anser SSBs
framskrivingsalternativ som mest realistisk5. I første periode fram til
2010 er det forventet at Sørum og Lørenskog får den sterkeste veksten.
Den er forventet å fortsette fram mot 2020 for disse to kommunene. I den
siste tiårsperioden kan flere kommuner stå overfor høye vekstrater. Det
gjelder blant annet Aurskog-Høland og Nittedal, som begge har et
betydelig vekstpotensiale på noe lenger sikt ifølge prognosen.
Prognosene tyder på at hovedtrekkene i dagens befolkningsfordeling i
regionen opprettholdes fram til 2020 mellom de fire vestlige kommunene
(Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og de tre østlige (Fet,
Sørum og Aurskog-Høland). Befolkningsfordelingen er i dag 75% i vest
mot 25% i øst. Dette vil ifølge prognosetallene endre seg lite til 74% i
vest mot 26% i øst fram til 2020. Dette vil selvsagt avhenge av hva
kommunene legger opp til i sin arealplanlegging, boligpolitikk osv. og i
hvilken grad de lykkes med ulike virkemidler for å styre veksten.
Med befolkningsvekst følger et utbyggingspress på arealer og infrastruktur. Befolkningsvekst betyr samtidig et stort potensiale for endringer
i befolkningssammensetningen som kan bety store utfordringer for
kommunene i tjenesteytingen og når det gjelder kommuneøkonomien. I
gjeldende fylkesplan for Akershus6 er det forventet store endringer i
befolkningssammensetningen i kommunene i retning av flere eldre
samtidig som det skjer en sterk økning i antall barn og unge. Trolig vil de
samme hovedtendensene gjøre seg gjeldende på Nedre Romerike. Det er
ikke foretatt nærmere analyse av hvilke konkrete forskyvninger som kan
forventes i befolkningssammensetningen for kommunene på Nedre
Romerike. Det er imidlertid liten tvil om at det vil skje endringer som vil
5

Rælingen kommune har oppgitt at de bruker MMMM-2000 som utgangspunkt, hvilket
gir litt andre tall enn de som er oppgitt her.
6
Akershus fylkesplan 2004-2007
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stille store krav til utbygging og omstilling av det eksisterende
tjenestetilbudet.
Tabell 4.3. Prognose for befolkningsutviklingen på Nedre Romerike 2002-2020.
Kilde: Akershus fylkeskommune- basisalternativet.
Nr. kommune
2002

2010

2020

Vekst

Prosentvis

Vekst

Prosentvis

2002-2010

2002-2010

2002-2020

2002-2020

221 AurskogHøland

12997

13951

15491

954

7,3

2494

19,2

226 Sørum

12386

14990

17802

2604

21,0

5416

43,7
14,0

227 Fet

9327

9802

10634

475

5,1

1307

228 Rælingen

14631

14238

13898

-393

-2,7

-733

-5,0

230 Lørenskog

29834

34150

40106

4316

14,5

10272

34,4

231 Skedsmo

40034

42224

44844

2190

5,5

4810

12,0

233 Nittedal

19185

21228

23788

2043

10,6

4603

24,0

Nedre Romerike

138394

150583

166563

12189

8,8

28169

20,4

Tabell 4.4. Prognose for befolkningsutviklingen på Nedre Romerike 2002-2020.
Kilde: SSB - Alternativ MMMM2002.
Nr. kommune
2020

Vekst

Prosentvis

Vekst

Prosentvis

2002-2010

2002-2010

2002-2020

2002-2020

2002

2010

221 Aurskog-Hølan 12997

13394

13887

397

3,1

890

6,8

226 Sørum

13045

13845

659

5,3

1459

11,8

12386

227 Fet

9327

9751

10196

424

4,5

869

9,3

228 Rælingen

14631

15311

16169

680

4,6

1538

10,5

230 Lørenskog

29834

31810

33854

1976

6,6

4020

13,5

231 Skedsmo

40034

44171

48396

4137

10,3

8362

20,9

233 Nittedal

19185

21339

23513

2154

11,2

4328

22,6

Nedre Romerike

138394

148821

159860

10427

7,5

21466

15,5

4.5 Næringsliv og sysselsetting
Næringsutviklingen på Nedre Romerike for perioden 1995-2001 framgår
av tabell 4.5. I denne perioden har sysselsettingen i regionen vokst fra vel
44.000 til vel 52.000 arbeidsplasser. Veksten de siste årene utgjør over
7.000 arbeidsplasser som tilsvarer 16%. Nedre Romerike er dermed en
tung næringslivsregion i vekst.
Ser vi nærmere på tabell 4.5 går det fram at sysselsettingen er størst
innenfor tjenesteytende næringer og varehandel. Regionen har også
betydelig sysselsetting innenfor industri og bygg og anlegg.
Næringsstrukturen har endret seg som følge av kraftig vekst særlig
innenfor de tjenesteytende næringene. Vi registrerer også vekst innenfor
varehandel, bygg og anlegg, samt i industrisysselsettingen. Sysselsettingen innenfor primærnæringene har gått tilbake og utgjør i dag kun
1% av den samlede sysselsettingen i regionen.
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Tabell 4.5 Sysselsatte på Nedre Romerike fordelt etter næringssektor i 1995 og
2001 (4.kvartal). Kilde: Registertall fra A/A-registeret bearbeidet av SSB og
Panda-gruppen. Tallene inkluderer selvstendige.
Næringssektor

1995

2001

Endring 95-01

Endring i %

Landbruk/fiske

897

596

-301

-34

Olje/bergverk/industri

5874

6816

942

16

Kraft- og vannforsyning

508

439

-69

-14

Bygg- og anlegg

2362

3215

853

36

Varehandel

12413

13936

1523

12

Samferdsel

2923

2525

-398

-14
82

Bank/forr.messig tj.yting

2693

4896

2203

Off., sos. og priv. tj.yting

16164

19705

3541

22

976

25

-951

-97

44810

52153

7343

16

Uoppgitt næring
Totalt

Næringsstrukturen i de enkelte kommunene viser seg å være ganske
forskjellig, jf. tabell 4.6 og 4.7. I de tre østre kommunene utgjør offentlig
og privat tjenesteyting sammen med industri de viktigste næringene. Vi
ser også at primærnæringene betyr mer for sysselsettingen i den grønne
delen av regionen, men likevel ikke mer enn maksimalt 5% av den
samlede sysselsettingen. I Lørenskog, Skedsmo og Nittedal betyr
tjenesteytende næringer og varehandel mye for sysselsettingen. Nittedal
har også en betydelig industrisysselsetting. De høye sysselsettingstallene
innenfor varehandel indikerer at de vestlige kommunene ivaretar
regionale funksjoner. Konsentrasjonen av forretningsmessig tjenesteyting
i Skedsmo er uttrykk for det samme.
Rælingen kommune står i en særstilling når det gjelder næringsstruktur.
Over 60% av sysselsettingen i kommunen gjelder offentlig og privat
tjenesteyting og utenom varehandel betyr andre næringer i kommunen
lite for sysselsettingen.
Tabell 4.6. Forskjeller i næringsstruktur mellom kommunene 4. kvartal 2001. Absolutte
tall. Kilde: SSB/Panda-gruppen.
AurskogHøland

Sørum

Landbruk/fiske

193

164

55

15

21

97

51

596

Olje/bergverk/industri

759

391

449

109

1773

2017

1318

6816

Fet

Rælingen

Lørenskog

Skedsmo

Nittedal

Sum

Kraft- og vannforsyning

16

124

11

0

14

223

51

439

Bygg- og anlegg

226

283

161

174

708

1324

339

3215

Varehandel

565

544

262

355

4212

5851

2147

13936

Samferdsel

283

175

122

130

591

1005

219

2525

Bank/forr.messig tj.yting

281

193

90

82

714

3307

229

4896

Off., sos. og priv. tj.yting

1641

1346

870

1308

6120

6331

2089

19705

1

5

2

0

6

7

4

25

3965

3225

2022

2173

14159

20162

6447

52153

Uoppgitt næring
Totalt
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Tabell 4.7 Forskjeller i næringsstruktur mellom kommunene 4. kvartal 2001. Relative
tall. Kilde: SSB/Panda-gruppen.
Aurskog-Høla

Sørum

Fet

Rælingen

Lørenskog

Skedsmo

Nittedal

Sum

Landbruk/fiske

5

5

3

1

0

0

1

1

Olje/bergverk/industri

19

12

22

5

13

10

20

13

Kraft- og vannforsyning

0

4

1

0

0

1

1

1

Bygg- og anlegg

6

9

8

8

5

7

5

6

Varehandel

14

17

13

16

30

29

33

27

Samferdsel

7

5

6

6

4

5

3

5

Bank/forr.messig tj.yting

7

6

4

4

5

16

4

9

Off., sos. og priv. tj.yting

41

42

43

60

43

31

32

38

Uoppgitt næring
Totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Det er naturlig å se næringsstrukturen i kommunene i sammenheng med
at arbeidstakerne benytter både Nedre Romerike, Oslo og andre regioner
i Akershus som et felles arbeidsmarkedsområde. Før vi ser nærmere på
hvordan bolig- og arbeidsmarkedet fungerer, skal vi kort beskrive
arbeidsplassdekningen for egne arbeidstakere i dagens kommuner på
Nedre Romerike.
Med dekningsgrad menes antall arbeidstakere med arbeidssted i
kommunen i prosent av antall arbeidstakere bosatt i kommunen.
Dekningsgraden ligger ekstremt lavt for Rælingen som har arbeidsplasser
til bare vel 23% av egne arbeidstakere. Dekningsgraden er også lav for
Fet og Sørum, jf. tabell 4.8. Ut fra disse tallene kan det være riktig å
bruke betegnelsen ”sovekommune” for i allefall Rælingen.
Tabell 4.8 Dekningsgrad for arbeidsplasser i 2001. Kilde:
Arbeidsmarkedsstatistikk (SSB) med arbeidstakerregisteret som kilde.
Arbeidstakere fordelt etter
Nr. kommune/region

arbeidssted

bosted

Dekningsgrad

221 Aurskog-Høland

3384

5682

59,6

226 Sørum

3006

5798

51,8

227 Fet

1766

4614

38,3

228 Rælingen

1801

7630

23,6

230 Lørenskog

13917

15418

90,3

231 Skedsmo

19246

19346

99,5

233 Nittedal

6199

9586

64,7

Nedre Romerike

49319

68074

72,4

Vestområdet

69441

70540

98,4

Follo

34627

53929

64,2

Øvre Romerike

28622

34091

84,0

Akershus

181739

226634

80,2

Oslo

361457

252472

143,2
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4.6 Arbeidsmarked og pendling
Når det gjelder integrasjon på arbeidsmarkedet, er det viktig å få oversikt
over to hovedstrømmer, dels den eksterne arbeidspendlingen mot Oslo og
andre regioner i Akershus, dels den interne arbeidspendlingen mellom
kommunene på Nedre Romerike.
Den eksterne pendlingen mellom Nedre Romerike og andre regioner
framgår av tabell 4.9.
Tabell 4.9 Ekstern pendling mellom Nedre Romerike og andre regioner.
November 2001. Kilde: A/A-registeret-SSB.

Nedre Romerike
Vestområdet
Follo
Øvre Romerike
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Andre
Total sum arb.t

Arb.sted for
bosatte
arbeidstak.
på NR
32235
1616
733
1779
29678
180
136
229
119
55
832
67592

Bosted for
arb.takere
med arbeid
på NR
32235
590
1310
4369
6106
944
678
398
215
107
1798
48750

Netto utpendling
0
1026
-577
-2590
23572
-764
-542
-169
-96
-52
-966
18842

Første søyle i tabellen gir informasjon om pendlingen ut av regionen. I
2001 var det registrert vel 67.000 arbeidstakere med bosted på Nedre
Romerike. Litt under halvparten av disse hadde sin arbeidsplass på Nedre
Romerike, mens den andre halvparten pendlet til arbeidsplasser utenfor
regionen. Oslo er målet for de aller fleste som pendler ut av regionen.
Nærmere 30.000 arbeidstakere pendlet til arbeidsplasser i Oslo. Det betyr
at Oslo utgjør et nesten like viktig arbeidsmarked for arbeidstakerne på
Nedre Romerike som regionens egne arbeidsplasser.
Søyle nr. 2 i tabellen viser innpendlingen til arbeidsplasser på Nedre
Romerike. De største strømmene kommer fra Oslo med vel 6000
innpendlere, dernest Øvre Romerike med i overkant av 4000 innpendlere.
Nettotallene (søyle 3) viser at Nedre Romerike samlet sett hadde en netto
utpendling på nærmere 19.000 arbeidstakere. Nettoutpendlingen til Oslo
var på over 23.000 arbeidstakere. Nedre Romerike hadde også en netto
utpendling til Vestregionen med vel 1000 arbeidstakere. Fra øvrige
regioner og fylker var det en netto innpendling til Nedre Romerike.
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Disse tallene viser med all tydelighet at arbeidstakerne på Nedre
Romerike bruker både Oslo og de øvrige delene av Akershus som et
felles arbeidsmarked.
I lys av disse overordnede tallene er det interessant om det samtidig skjer
en integrasjon på arbeidsmarkedet på Nedre Romerike og da spesielt i
forhold til kommune som utgjør regionsenteret (Lillestrøm-området).
Tabell 4.10 gir oversikt over den interne pendlingen på Nedre Romerike.
Vi skal kort kommentere tallene for èn av kommunene litt detaljert for å
forklare innholdet i tabellen. Deretter følger en oppsummering av noen
nøkkeltall.
Aurskog-Høland har nærmere 6000 bosatte arbeidstakere. Av den første
linjen i tabellen ser vi at vel 2700 av disse jobber i egen kommune, 128 i
Sørum, 166 i Fet, 21 i Rælingen, 678 i Skedsmo, 47 i Nittedal og 1643 i
andre kommuner utenfor regionen dvs. hovedsakelig Oslo. Til sammen
pendlet 1305 arbeidstakere til andre kommuner på Nedre Romerike,
hvilket utgjør 23% av de bosatte arbeidstakerne i kommunen. Halvparten
av utpendlingen gikk til Skedsmo.
Den første kolonnen angir hvor mange som pendler inn til arbeidsplasser
i Aurskog-Høland. Til sammen dreier dette seg om 235 arbeidstakere fra
kommuner på Nedre Romerike. Det betyr at Aurskog-Høland har en
netto utpendling vestover til de andre kommunene på Nedre Romerike på
1070 personer.
Følgende hovedtall kan oppsummeres for de andre kommunene:
•

•

•

•

Sørum har en utpendling til andre kommuner på Nedre Romerike
på 1453 personer, hvilket utgjør 25% av de bosatte arbeidstakerne i
kommunen. Av disse pendlet 870 personer til Skedsmo, 286 til
Lørenskog og de resterende 297 til de andre kommunene.
Kommunen hadde en netto utpendling til de andre kommunene på
1001 personer.
Fet har en utpendling på 1523 personer til de andre kommunene
(34%), av disse pendlet 914 til Skedsmo, 338 til Lørenskog og 271
til de andre kommunene. Kommunen hadde en netto utpendling på
1024 personer til de andre kommunene.
Rælingen har en utpendling på 2629 personer til de andre
kommunene (35%), av disse pendlet 1509 til Skedsmo, 925 til
Lørenskog og 195 til de andre kommunene. Kommunen hadde en
netto utpendling på 2137 personer til de andre kommunene.
Lørenskog har en utpendling på 1751 personer til de andre
kommunene (12%), av disse pendlet 1298 til Skedsmo, 192 til
Nittedal, 141 til Rælingen og 120 til de andre kommunene.
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•

•

Kommunen hadde en netto innpendling på 1852 personer fra de
andre kommunene.
Skedsmo har en utpendling på 2477 personer til de andre
kommunene (13%), av disse pendlet 1578 til Lørenskog, 371 til
Nittedal, 228 til Fet og 300 til de andre kommunene. Kommunen
hadde en netto innpendling på 3221 personer fra de andre
kommunene.
Nittedal har en utpendling på 703 personer til de andre kommunene
(7%), av disse pendlet 429 til Skedsmo, 211 til Lørenskog og 63 til
de andre kommunene. Kommunen hadde en netto innpendling på
159 personer fra de andre kommunene.

Tabell 4.10 Intern pendling mellom kommunene på Nedre Romerike. November
2001. Kilde: A/A-registeret-SSB.
Til arbeidsplasskommune

Fra bostedskommune
0221 Aurskog-Høland
0226 Sørum
0227 Fet
0228 Rælingen
0230 Lørenskog
0231 Skedsmo
0233 Nittedal
Andre
Sum "arbeidsplasser"

221
2746
102
60
10
19
37
7
436
3417

226
128
1534
69
40
67
131
17
861
2847

227
166
95
976
50
34
132
22
310
1785

228
21
21
64
1025
141
228
17
282
1799

230
231
265
678
286
870
338
914
925
1509
4651
1298
1578
6765
211
429
5044
6486
13298 18949

233
47
79
78
95
192
371
2629
2479
5970

Andre
1643
2809
2015
3846
8750
10177
6117

Sum
bosatte
arb.tak.
5694
5796
4514
7500
15152
19419
9449

4.7 Utfordringer og foreløpige konklusjoner
Vi kan konkludere med at Nedre Romerike som region vil være sterkt
preget av befolkningsvekst også i de kommende 10-20 årene. Veksten
innebærer en rekke sentrale utfordringer for kommunene, både når det
gjelder styring og planlegging av veksten, utbygging av infrastruktur og
tjenester, kommuneøkonomi og ikke minst demokratibygging under stekt
vekst og samfunnsomforming.
Nedre Romerike som region er sterkt integrert et felles bolig- og arbeidsmarked som omfatter hele hovedstadsregionen. Samtidig framstår nedre
Romerike som en sterk nærregion med bl.a. følgende viktige kjennetegn:
•
•

Regionen har et betydelig befolkningsgrunnlag både i forhold til
Oslo og i nasjonal sammenheng.
Regionen har et relativt klart og éntydig regionsenter som fungerer
som et viktig sentrum for service og arbeid for mange av regionens
innbyggere.
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•

•

•

•

Regionen preges av korte avstander og god tilgjengelighet til
regionsenteret for et stort flertall av innbyggerne. Unntaket gjelder i
første rekke Aurskog-Høland.
Regionen har samtidig et omfattende nett av store og små tettsteder
som bør utgjøre et godt grunnlag for utvikling av lokal service,
næringsutvikling og nærdemokrati.
Regionen har til sammen et differensiert og sterkt næringsliv med
et stort potensiale for å konkurrere om kompetanse og attraktive
arbeidsplasser i hovedstadsområdet.
Kommunene i regionen har i store trekk fulgt samme historiske
utviklingsbane og vil sannsynligvis i årene framover stå overfor en
rekke felles utfordringer. Det gjelder særlig utviklingsoppgaver,
men også tjenesteyting overfor innbyggerne.

Nedre Romerike framstår som en region som både kan fungere som et
område for samarbeid for å løse felles utfordringer og for kraftigere
former for integrasjon i form av kommunesammenslutning.
Ut fra geografiske forhold er behovet for felles løsninger trolig sterkest
mellom kommunene som deler opp regionsenteret (Skedsmo, Lørenskog
og Rælingen). Dernest kan det reises spørsmål om bedre koordinering og
samordning mellom regionsenteret og de tettest integrerte omegnskommunene (Fet, Sørum og Nittedal). Aurskog-Høland ser ut til å stå en
særstilling ut fra avstander og andre geografiske forhold, men er likevel
sterkt påvirket av utviklingen i resten av regionen.
Et hovedspørsmål som må klarlegges nærmere er om framtidige
samarbeidsmodeller og evt. kommunesammenslutning skal gjelde hele
regionen eller avgrenset for spesielle oppgaver i deler av regionen. Det
gjenstår også vurderinger av betingelsene for identitet og tilhørighet til
dagens kommunale enheter, samt mulighetene for sosial integrasjon
innenfor større enheter.
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5

Kommunal organisering og
tjenestetilbud
5.1 Problemstillinger
I dette kapitlet drøftes innledningsvis to problemstillinger som særlig er
aktuelle hvis det skal utredes sammenslutninger mellom to eller flere
kommuner. Den første gjelder forskjeller og likheter i administrativ og
politisk organisering av kommunene, jf. organisasjonskart for
kommunene i vedlegg 1. Den andre gjelder ulikheter i inntekts- og
utgiftsstruktur mellom kommunene, jf. nærmere beskrivelse i vedlegg 2
hvor vi det er sammenstilt utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA.
Det viktigste i dette kapitlet er å få et bilde av omfanget og innretningen
på det interkommunale samarbeidet i regionen. I forprosjektet har det
ikke vært rom for en fullstendig kartlegging av det pågående interkommunale samarbeidet. Drøftingen er foretatt ut fra innspill fra
kommunene. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over de antatt viktigste
ordningene dvs. ordninger som er formaliserte ved at de enten er
avtalefestet eller ved at det er opprettet en egen organisatorisk enhet for å
ta seg av samarbeidstiltaket (samarbeid med organisatorisk overbygning).
Et sentralt spørsmål i det videre arbeid vil være å finne ut om det er
tilstrekkelig samsvar mellom den geografiske integrasjonen på Nedre
Romerike gjennom de siste tiårene og integrasjonen i oppgaveløsningen
mellom de syv kommunene. Normalt vil det være slik at store endringer i
befolkningsgrunnlag, bosettingsmønster, arbeidsmarked og
kommunikasjoner må følges opp med organisatorisk integrasjon for å
sikre samfunnsmessig gode og effektive løsninger. Organisatorisk
integrasjon kan skje gjennom ulike modeller, jf. kap.7.
Nedenfor er det vist en figur hvor vi har tolket sammenhengen mellom
geografisk integrasjon og integrasjon i oppgaveløsningen for alle landets
kommuner. Det har skjedd en massiv geografisk integrasjon i hele landet
siden siste kommuneinndelingsreform. Samtidig tilsier ulike evalueringer
av interkommunalt samarbeid at kommunene har kommet ganske kort
når det gjelder samarbeid på tunge og viktige sektorer. Det store flertallet
av norske kommuner har antakelig ikke realisert et tilstrekkelig
interkommunale samarbeid som kompenserer for den geografiske
integrasjonen.
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Hvis det er riktig, kan det være grunnlag for å snakke om systemfeil i
kommunesektoren mao. en situasjon der både kommunestrukturen
(størrelsen) og avgrensingen av enhetene er dårlig tilpasset dagens
oppgaver og utfordringer. En kommuneinndeling som ”har gått ut på
dato” kan ha store konsekvenser for ressursbruk og kvalitet på
løsningene. I dette perspektivet ligger et betydelig alvor for mange
kommuner, nemlig at de ”må” samarbeide i betydelig omfang hvis det
med tyngde skal argumenteres for statiske kommunegrenser.

Status for integrasjon i
kommunesektoren
Stor

Geografisk
integrasjon

De fleste
kommuner

Få kommuner

Få kommuner

Ingen
kommuner

Liten
Liten

Stor

Integrasjon i oppgaveløsningen

5.2 Oversikt over politisk og administrativ
organisering
Av organisasjonskartene i vedlegg 1 går det fram at det er visse
forskjeller i både politisk og administrativ organisasjonsmodell mellom
kommunene på Nedre Romerike. I de siste årene har alle kommunene
gjennomført større eller mindre interne omorganiseringer og flere av
kommunene har nylig gjort vedtak om ny organisasjonsmodell, bl.a.
Nittedal.
Når det gjelder den politiske organisasjonsmodellen, finner vi i dag ulike
varianter, både rene hovedutvalgsmodeller med kommunestyre
formannskap og ulike hovedutvalg, rene komitemodeller med
kommunestyre og faste komiteer i stedet for formannskap, samt ulike
blandingsvarianter. På administrativ side finner vi tradisjonelle
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etatsmodeller og ulike varianter av flat struktur med forskjellig antall
nivåer og resultatenheter.
Spørsmålet er om og evt. på hvilken måte disse variasjonene er relevante
i en diskusjon av ulike samarbeids- og kommunemodeller. Når det
gjelder kommunesammenslutning, er det åpenbart at en slik løsning får
konsekvenser for disse variasjonene. Det er vanskeligere å svare på om
ulike organisasjonsmodeller påvirker betingelsene for samarbeid i
regionen. Vi skal først peke på noen konsekvenser ved kommunesammenslutning.
Variasjonene i dagens organisering av kommunene kan betraktes som et
lokalt gode, en mulighet for lokal tilpasning som ikke på samme måte vil
være tilstede ved en kommunesammenslutning. Ved sammenslutning må
det velges én hovedmodell for både politisk og administrativ
organisering. En større kommune medfører færre lokalpolitikere og en
sentralisering av visse deler av det kommunale apparat. For innbyggerne
kan en større kommune bety mindre nærhet til lokalpolitikerne og
dårligere tilgjengelighet til kommunens sentraladministrasjon.
Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at det foreligger en rekke
alternative organisasjonsløsninger ved etablering av en større kommune.
Det gjelder både den sentrale politiske og administrative styringsmodellen og ikke minst den lokale organiseringen i kommunedeler og
rundt institusjoner. Også innenfor en større kommune kan det velges
organisatoriske løsninger som ivaretar nærhet og sikrer påvirkningsmuligheter for innbyggerne på områder der det er viktig.
Forskjeller i politisk og administrativ organisering kan også påvirke de
interkommunale samarbeidet, men er neppe avgjørende for å komme i
gang med nye former for samarbeid. Trolig er det viktigere at ulike
organisasjons- og beslutningsformer i kommunene kan påvirke
effektiviteten i samarbeidet ved at saksgangen kan bli komplisert og
ressurskrevende mellom kommunene og det interkommunale organet.
Det vil særlig gjelde hvis samarbeid skjer på viktige kommunale områder
hvor det kan bli mange regionale saker som skal behandles av
kommunene og hvor eierkommunene skal utøve myndighet eller legge
politiske føringer for prioriteringene i samarbeidsorganet.
Det er derfor mulig at en utvidelse og forsterking av samarbeidet på
viktige og strategiske områder, kan bety et press i retning av mer like
organisasjons- og beslutningssystemer i kommunene. Kravet til
harmonisering kan gjelde hvilke organer i kommunen som skal behandle
ulike typer regionale saker, praksis mht. saksbehandling, delegasjon av
myndighet etc. Innføring av regionale løsninger for kompetansekrevende
tjenesteyting vil trolig stille krav til at kommunene satser på

Ny start?

33

tjenesteutvikling gjennom lokale servicekontor som 1.linje mot
publikum.

5.3 Inntekts- og utgiftsstruktur i dagens kommuner
I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over behovsprofil, samt inntekts- og
utgiftsstruktur for kommunene på Nedre Romerike med utgangspunkt i
data fra KOSTRA for 2002. For Skedsmo foreligger kun tall fra 2001.
Vedlegget inneholder også sammenlikningstall i forhold til andre
kommuner i landet.
Oversiktene viser at det er interessante variasjoner i disse nøkkeltallene
som kan gjøres til gjenstand for nærmere analyse. Det skal vi ikke gjøre i
forprosjektet. I evt. hovedprosjekt vil det være en rekke økonomiske
problemstillinger som må drøftes og klargjøres, spesielt hvis hovedprosjektet skal omfatte kommunesammenslutning. Det gjelder både
effektiviseringspotensialer på ulike områder, endringer i de statlige
overføringer gjennom inntektssystemet og omstillingskostnader.
I forprosjektet framstår det som viktigere med en bred drøfting og
problematisering av på hvilke måter dagens kommunegrenser kan
påvirke ressursbruken i kommunene, samt hvilke muligheter som
foreligger gjennom interkommunalt samarbeid. Utgangspunktet er at alle
kommunene på nedre Romerike har ”dårlig råd” og står overfor store
krav til omstillinger for å kunne opprettholde dagens velferdstilbud.
Kravene til omstilling skyldes dels interne utfordringer og voksende
behov, dels at staten stiller krav til effektivisering framfor økte
rammeoverføringer.

5.4 Omfang og innretning på dagens
interkommunale samarbeid
I forprosjektet er det som nevnt kun foretatt en grov kartlegging av det
formaliserte samarbeidet på Nedre Romerike dvs. samarbeid som er
avtalefestet eller som det er opprettet en egen styringsordning for. Til
sammen er det kartlagt 22 formaliserte ordninger, jf. figuren nedenfor.
Oversikten dekker antakelig ikke alle formaliserte bilaterale ordninger og
heller ikke ordninger der samarbeidet skjer gjennom kollegialt samarbeid
og faglige nettverk. Vi har heller ikke oversikt over bruk av private i
oppgaveløsningen.
Likevel tyder den foreliggende kartleggingen på at samarbeidet mellom
kommunene på Nedre Romerike er lite utviklet både mht. deltakelse og
innhold. Det formaliserte samarbeidet omfatter følgende:
•

Blant de 22 tiltakene finner vi 17-18 forskjellige samarbeidskonstellasjoner.
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•

•

•

•

I regionen finnes kun ett felles samarbeidstiltak hvor alle de syv
kommunene er alene om å delta. Det gjelder regionrådet.
Regionrådets sammensetning og oppgaver framgår av faktarute
nedenfor.
For øvrig finnes to tiltak på regionnivå der alle kommunene deltar,
men da sammen med alle kommunene på Romerike. Det gjelder
Krisesenteret for Romerike og 110-sentral.
I regionsenteret er det beskrevet 12 tiltak der Skedsmo, Lørenskog
og Rælingen samarbeider. Det eksklusive samarbeidet mellom
disse tre gjelder brannvesen, tolketjeneste, kloakkrenseanlegg,
legevakt og krematorium.
Når det gjelder samarbeidets innhold, finner vi svært få eller ingen
eksempler på samarbeidsordninger på de tunge tjenesteytende
sektorene utenom teknisk sektor. Samarbeid om administrative
funksjoner, smale kompetanseområder og IKT-basert tjenesteyting
ser ut til å være dårlig utviklet i regionen. Det samme ser ut til å
gjelde samarbeid om arealspørsmål og infrastruktur. Når det gjelder
IKT, er vi kjent med at Rælingen og Fet har etablert samarbeid med
Enebakk og at det pågår diskusjoner av valg av IKT-løsning i
regionen7. Vi er også kjent med at regionrådet tidligere har arbeidet
med utredninger av nye samarbeidsordninger på viktige områder
uten at det foreløpig har medført store resultater8.

Med forbehold om at vi kan mangle informasjon om enkelte tiltak, tror vi
det er grunnlag for følgende konklusjoner om dagens samarbeid på Nedre
Romerike:
•

•

•

7

Dagens interkommunale samarbeid ser ut til å være preget av
pragmatiske samarbeidsstrategier fra kommunenes side. Det ser
ikke ut til å ha vært noen bevisst regionstrategi bak kommunenes
valg av samarbeidspartnere.
Samarbeidet virker dårlig utviklet innholdsmessig og det er i dag
ikke grunnlag for å betrakte Nedre Romerike som en sterk
samarbeidsregion ut fra det faktiske samarbeidet som pågår.
Potensialet for nye fornuftige samarbeidsløsninger som kan gi
innsparing, kvalitetsgevinster eller mer brukervennlige løsninger
for innbyggerne, er etter all sannsynlighet ganske stort. Det gjelder
trolig i særlig grad mellom kommunene i regionsenteret, der

Seks av kommunene, alle unntatt Lørenskog, gjennomførte i 2002 en forstudie om
etablering av et forpliktende samarbeid på områdene økonomi og IT. Forstudien er
dokumentert av Accenture (2002), RUNNER 1&2, Forstudie - interkommunalt
samarbeid på Nedre Romerike.
8
Jf. eksempler i notat fra SNR ”Samarbeid for et bedre Romerike-stordriftsfordeler og
spisskompetanse” med arbeidsgrupper og mandat for gjennomgang av arkiv,
barnevernet, opplæring, lønningsfunksjoner, oppmåling, skole/ressursbruk, PU-området,
IKT og harmonisering av sosialsatser.
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kommunegrensene deler opp et sammenhengende tettsted. For hele
regionen kan det trolig oppnås mye gjennom å etablere et fastere
samarbeid om utviklingsoppgaver, herunder planlegging og
næringsutvikling.

22 formelle tiltak er beskrevet (deltakere)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Interkommunal Innkjøpsordning
Nedre Romerike - IINR (6)
Nedre Romerike Distriktsrevisjon
(4)
Østre Romerike Revisjonsdistrikt
(4)
Regionkontor landbruk (5)
Sagelva skole – opplæring av
fremmedspråklige (2)
Skåningsrud skole –
spesialskole (3)
Voksenopplæring
fremmedspråklige (2)
Interkommunal tolketjeneste (3)
NMT Romerike (10)
Interkommunal barnevernvakt på
Nedre Romerike (6/7)
Norasonde AS-vernet bedrift (5)
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12. Krisesenteret for Romerike (14)
13. Interkommunal legevaktordning
Lillestrøm (3)
14. Felles konsulent for HMS (3)
15. Romerike Avfallsforedling –
ROAF (8)
16. RA2 (kloakkrenseanlegg) (3)
17. Nedre Romerike Vannverk – NRV
(6)
18. ANØ Miljøkompetanse (9)
19. Nedre Romerike Brann- og
redningsvesen – NRBR (3/14)
20. Brannsamarbeid Fet og Sørum
(2)
21. Samarbeidsutvalget for RV 4
(1+6+1)
22. Stalsberghagen gravlund og
Krematorium(3)
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Beskrivelse av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike(SNR)
Deltakere i rådet:
•
Ordførere og rådmenn fra de syv kommunene
•
Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører
•
Oslo kommune og Enebakk er observatører
Rådmennene inngår i Rådmannskollegiet. To ordførere og to rådmenn
inngår i Arbeidsutvalget.
Utdrag fra SNRs vedtekter:
Formål:
•
Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom deltakerne
•
Koordinere planspørsmål og finne frem til felles løsninger til beste
for den enkelte kommune og innbyggerne i regionen
•
I hovedsak ta opp saker som er felles for deltakerne
•
Ta opp saker der deltakerne har felles interesser i forhold til andre
myndigheter
•
Ta opp saker der deltakerne i fellesskap kan løse oppgavene bedre
enn hver for seg
Samarbeidet skal konsentrere seg om følgende samarbeidsoppgaver:
•
Arealspørsmål
•
Infrastrukturspørsmål
•
Miljøvernsaker
•
Utdanningssaker
•
Andre offentlige tjenester
•
Interne administrative saker
Sekretariat:
Inntil videre bemannes sekretariatet med om lag 0,5 årsverk.
Sekretariatstjenestene kjøpes av den kommunen som har lederen i
rådmannskollegiet.
Økonomi:
Basiskostnadene for samarbeidsrådet (sekretariat, mindre prosjekter m.v.)
dekkes med 1/8 av hver av deltakerne.
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Vurdering av konsekvenser av dagens
kommunegrenser
6.1 Problemstillinger
Hovedproblemstillingen er å finne ut hva dagens kommunestruktur og
kommuneinndeling på Nedre Romerike betyr for oppgaveløsningen i regi
av kommunene. Gjennomgangen er begrenset til nærmere utvalgte
temaer og har form av en problematisering. Følgende temaer drøftes:
•
•
•
•
•

Kostnadsvariasjoner i administrasjon og tjenesteyting
Utbyggingsmønster og tilgjengelighet
Kompetansemiljøer og kompetanseutnyttelse
Samfunnsutbygging og utviklingsoppgaver
Demokratiske verdier og demokratiutvikling

6.2 Kostnadsvariasjoner i administrasjon og
tjenesteyting
Generelt har manglende utnyttelse av stordriftsfordeler vært ett av de
mest sentrale ankepunktene mot dagens kommunestruktur. Spørsmålet er
om det finnes stordriftsfordeler innenfor administrasjon og tjenesteyting
på Nedre Romerike som ikke er tatt ut gjennom eksisterende samarbeidsløsninger. Det er da viktig å være klar over at vi snakker om kommuner
med folketall på mellom 10.000 og 40.000 innbyggere.
Det generelle resonnementet omkring stordriftsfordeler er som følger:
Store enheter kan produsere billigere tjenester ved å utnytte fordeler ved
produksjon i større skala. Stordriftsfordeler betyr at kostnaden pr.
produsert enhet faller hvis produksjonen øker. Generelt er det større
grunn til å forvente skalaeffekter i kommunal administrasjon enn i
kommunal tjenesteproduksjon. Det skyldes at produksjonsenhetene som
driver tjenesteproduksjon (skolene, pleie- og omsorgsinstitusjoner etc.)
ikke trenger være begrenset av kommunens størrelse, men av det enkelte
anleggs dimensjonering og lokalisering i forhold til bosettingsmønsteret.
For Nedre Romerike tror vi stordriftsfordeler kan gjøre seg gjeldende på
følgende områder:
•
•

Kommunal administrasjon, hele eller evt. deler av kommunenes
administrative funksjoner.
IKT-infrastruktur, både innkjøp, drift av felles system og felles
driftsorganisasjon.
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•
•
•
•

Kompetansekrevende tjenesteyting som legetjenester, barnevern,
PPT osv.
Regelstyrt og standardisert forvaltning innenfor landbruk, miljøvern, skatteinnkrevning, eiendomsforvaltning etc.
Kommunaltekniske tjenester som vannforsyning, avløp og
renovasjon.
Utviklingsoppgaver innenfor planlegging, næringsutvikling og
miljøvern.

Stordriftsfordeler i kommunal administrasjon gjør seg trolig gjeldende
opp til en kommunestørrelse på 20-30.000 innbyggere, jf. figuren
nedenfor. Figuren bygger på opplysninger om administrative stillinger i
60 kommuner innhentet av Agenda i perioden 1998-2001.

Kommunestørrelse og administrative andeler
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Stordriftsfordeler står trolig ikke sentralt innenfor de tunge tjenesteytende
sektorene - eldreomsorgen, skolene og barnehagene. Kommuneinndelingen kan likevel være av stor betydning for både kostnadene og
tilgjengeligheten til disse tjenestene dersom kommunene ikke samordner
tilbudene og institusjonsstrukturen på tvers av grensene. Kravene til
samordning og samarbeid vil normalt være størst der kommunegrensene
splitter opp sterkt sammenhørende områder, for eksempel innenfor ett og
samme tettsted, jf. omtale av utbyggingsmønsteret innenfor skolesektoren
og eldreomsorgen i regionsenteret nedenfor.
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I hovedprosjektet vil det være naturlig å undersøke både faktiske
kostnadsvariasjoner og effektiviseringspotensialer på de ulike sektorene
nærmere. Det er nødvendig med konkrete undersøkelser for å si noe
nærmere om hvilke økonomiske innsparingsmuligheter og andre former
for effektivisering som foreligger.

6.3 Utbyggingsmønster og tilgjengelighet
På Nedre Romerike finnes det flere eksempler på at innbyggerne ikke
kan benytte de tjenestetilbud som ligger nærmest. Det kan være aktuelt i
bl.a. følgende situasjoner:
•

•

Kommunegrenser som deler opp sammenhengende tettsteder. Som
beskrevet i kap. 4 finnes det tre slike tettsteder i regionen, ett stort
(regionsenteret med 80.000 innb.) og to mindre (3-4.000 innb.).
Lokalsamfunn og kommunedeler som har ”gal” kommunetilhørighet ut fra tilgjenglighet til nærmeste kommunesenter
og/eller områder med offentlige servicefunksjoner. Det gjelder dels
områder internt i regionen, dels områder i omegnskommuner.

Med hjelp fra kommunene er det foretatt en nærmere kartlegging av
utbyggingsmønsteret og brukernes tilgjengelighet til skole- og eldreinstitusjoner i regionsenteret. Akershus fylkeskommune har laget
kartillustrasjoner som vist i figurene nedenfor. Vi skal se nærmere på de
to sektorene hver for seg.
6.3.1 Utbyggingsmønster på skolesektoren
I de tre regionsenterkommunene finnes til sammen 35 grunnskoler med
nærmere 11.500 elever. Ser vi bort fra skolene i den nordlige delen av
Skedsmo finner vi 29 grunnskoler med et samlet elevtall på 9.200 i selve
regionsenteret (tettstedet). En oversikt over de enkelte skoler er gitt i
tabellen nedenfor. Hver skole er gitt et nummer som kan finnes igjen på
kartet.
Opplysningene som er gitt fra kommunene tyder på at situasjonen er som
følger:
•

•
•

•

Kommunene planlegger, utvikler og driver tjenestetilbudet i
hovedsak hver for seg. Det gjelder både det ordinære grunnskoletilbudet og skoler med spesielt tilpasset undervisning.
Skolene er stort sett sprengt mht. kapasitet.
Utveksling av elever på tvers av grensene skjer i svært begrenset
omfang gjennom kjøp og salg av et fåtall plasser. Antall gjesteelever utgjør noen titalls elever.
I grenseområdene mellom kommunene finnes det eksempler der
elever har kortere og evt. mindre trafikkfarlig vei til skole i
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nabokommunen enn i egen kommune. Det gjelder i første rekke
elever i området Kurland/Løvenstad. Antall elever som er berørt av
dette og ulempenes omfang er ikke nærmere kartlagt.
Vi har heller ikke kartlagt kostnadsvariasjoner eller vurdert
kostnader knyttet til en evt. alternativ struktur.

•

Tabell 6.1 Oversikt over barne- og ungdomsskoler, ekskl. skoler i Skedsmo
nord. Elev- og klassetall er oppgitt eksakt eller nærmere anslått av kommunene.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sum

Kommune
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Rælingen
Rælingen
Rælingen
Rælingen
Rælingen
Rælingen
Rælingen

Skolens navn (trinn)
Benterud(1-7)
Finstad(1-7)
Fjellhamar(1-7)
Kurland(1-7)
Rastad(1-7)
Solheim(1-7)
Åsen(1-7)
Fjellsrud(8-10)
Hammer(8-10)
Kjenn(8-10)
Løkenåsen(8-10)
Volla(1-7)
Vigernes(1-7)
Sagdalen(1-7)
Frydenlund skole- og
ressurssenter (1-10)
Veslestua(8-10)
Skjetten(1-7)
Gjellerås(1-7)
Melby(1-4)
Kjellervolla(8-10)
Stalsberg(8-10)
Stav(8-10)
Nordby(1-7)
Fjerdingby(1-7)
Rud(1-7)
Løvenstad(1-7)
Blystadlia(1-7)
Marikollen(8-10)
Sandbekken(8-10)

Elevtall
343
342
759
323
445
318
333
304
287
330
310
400
460
460
22
15
450
360
110
370
170
370
148
413
342
219
286
257
297
9243

Antall kl.
14
14
31
14
18
14
14
12
10
12
12
17
21
20

19
14
5
13
6
13
7
17
15
12
14
10
12
380
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Figur 6.1 Lokalisering av grunnskoler i regionsenteret, ekskl. skoler i Skedsmo
nord og Nordby skole sør i Rælingen. Kilde: Akershus fylkeskommune.

6.3.2 Utbyggingsmønster for pleieinstitusjoner
Også når det gjelder pleieinstitusjoner i eldreomsorgen foregår det lite
utveksling av brukere mellom kommunene. I de tre kommunene finnes til
sammen 9 institusjonstilbud med til sammen 561 plasser. Også dette
tilbudet er under sterkt press med behov for flere plasser. Lørenskog har
et nytt sykehjem med 60 plasser under bygging. Institusjonene er
beskrevet i tabell og kart nedenfor.
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Tabell 6.2 Oversikt over alders- og sykehjem i kommunene Lørenskog,
Skedsmo og Rælingen
Nr.
1

Kommune
Lørenskog

Institusjonens navn
Lørenskog sykehjem

2
3
4
5
6
7
8

Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Rælingen

Finstad bokollektiv for aldersdemente
Nytt sykehjem
Stalsberg bo- og behandlingssenter
Lillestrøm bo- og behandlingssenter
Åråsen bo- og behandlingssenter
Skedsmotun bo- og behandlingssenter
Fjerdingby omsorgssenter

24
60
63
53
44
109
44

9

Rælingen

Løvenstad omsorgssenter

41

Sum

Plasser
123

Kommentar
Gamleveien 104, inkl. 23 plasser i bo- og omsorgstilbud.
Kommunen kljøper i tillegg 23 plasser i andre kommuner.
Losbyveien 32, underlagt Lørenskog sykehjem
Margarethas vei 7. Under bygging.
Relativt nytt
Nylig modernisert. Lørenskog leier 15 plasser
Nybygg, kommunen leier areal av privat aktør
Skedsmo nord. Antall plasser etter ombygging som pågår
Antall plasser pr 1.1.2004 etter overtakelse av areal fra
fylkeskommunen/Helsereg.Øst. Det kjøpes sporadisk 6
plasser fra andre kommuner. Pasientgrunnlag fra Nordby,
Fjerdingby og deler av Rud krets.
Inkl. institusjonsomsorg til 11 beboere i omsorgsboliger.
Kjøper sporadisk 9 plasser fra andre kommuner.
Pasientgrunnlag fra Løvenstad, Blystadlia og deler av Rud
krets.

561

.

Figur 6.2 Lokalisering av pleieinstitusjoner i regionsenteret. Kilde: Akershus
fylkeskommune.
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6.4 Kompetansemiljøer og kompetanseutnyttelse
Det generelle kompetanseargumentet har to viktige elementer:
•
•

Kommunestørrelsen kan påvirke fagmiljøenes størrelse og
grunnlaget for spesialisering
Kommunestørrelsen kan også påvirke kommunenes evne til å
rekruttere og beholde fagpersonell.

Trolig finnes det ikke mange eksempler på små fagmiljøer eller at
grunnlaget for spesialisering og rekruttering av kompetent personell er en
stor utfordring på Nedre Romerike. Generelt kan det reageres mot at det
kan være urasjonelt og ineffektivt å bygge opp syv parallelle fagmiljøer
på alle områder i regionen, men hva det nærmere ligger i dette vil kreve
nærmere undersøkelser. Trolig finnes det kommunale funksjoner som
krever spisskompetanse og som det kan være fornuftig å etablere felles
løsninger for på Nedre Romerike, jf. bl.a. samkommuneprosjektet
mellom Levanger, Verdal og Frosta der kompetanseargumentet veier
tungt.
I et hovedprosjekt kan det på denne bakgrunn være interessant å
kartlegge områder hvor kommunene står overfor felles kompetanseutfordringer. Det kan også være relevant å vurdere kompetansen på den
politiske siden, herunder spørsmålet om hva som kan gjøres for å skape
mer interessante politiske roller som kan være attraktive for ulike grupper
i befolkningen.

6.5 Samfunnsutbygging og utviklingsoppgaver
Med samfunnsutbygging mener vi kommunenes håndtering av
utviklingsoppgaver knyttet til planlegging av arealer og infrastruktur,
boligpolitikk, næringsutvikling og miljøvern. Samordningsbehov i
sektoren kan belyses ut fra to perspektiver:
•

•

Kommuneinterne utfordringer på Nedre Romerike dvs. utfordringer
som knytter seg til planlegging og styring av veksten internt i
regionen (horisontal samordning mellom de syv kommunene).
Eksterne utfordringer i forhold til Oslo, Staten og fylkeskommunen
dvs. først og fremst utfordringer som knytter seg til samordnet
areal- og transportpolitikk i hovedstadsområdet, herunder
utbygging av kollektivtransport og investeringer i veier og jernbane
(vertikal samordning mellom forvaltningsnivåene).

Både innenfor den horisontale og den vertikale samordningen står
kommunene på Nedre Romerike overfor felles utfordringer. Manglende
styringsevne over utbyggingsmønsteret og svak påvirkningskraft overfor
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staten og andre aktører er nevnt som kanskje den viktigste utfordringen
kommunene står overfor.
Uten en sterkere grad av samarbeid om kommuneplanlegging og
reguleringspolitikk, kan det bli vanskelig å nå de langsiktige målene som
er trukket opp for det framtidige utbyggingsmønsteret i regionen i
fylkesdelplan for Romerike9. I fylkesdelplanen er det laget to hovedscenarier for tettsteds- og sentertvikling som er vist i kartfigurene
nedenfor. Større grad av samordning av arealplanleggingen er trolig
nødvendig hvis kommunene har som mål å kontrollere veksten og evt.
endre vekstfordelingen mellom øst og vest. Alternativ 2 Knutepunkt/Kollektiv forutsetter en slik samordning.
I et evt. hovedprosjekt vil det være viktig både å klargjøre utfordringene
på plan- og utviklingssiden nærmere, samt drøfte fordeler og ulemper ved
ulike typer løsninger, inkludert samarbeidsløsninger og kommunesammenslutning. Tilrettelegging for næringsutvikling vil også være et
viktig tema. Følgende typer spørsmål kan belyses nærmere:
•

•

•
•
•

9

Analyse av mulige effekter og gevinster ved ulike organisasjonsløsninger og modeller for samordning. Dels kan det være
interessant å studere effekter på utbyggingsmønsteret, dels muligheten for stordriftsfordeler og/eller kompetansegevinster på planog utviklingssiden i kommunene.
Spørsmålet om ekstern forhandlingsstyrke og mulighetene for
påvirkning av eksterne aktører gjennom faglige og politiske
kanaler.
Spørsmålet om hvilke politiske roller og politisk handlingsrom som
kan skapes på den regionale arena.
Spørsmålet om desentraliseringsgevinster dvs. mulighetene for å
ivareta andre interessante oppgaver på regionnivå.
Spørsmålet om framtidig hovedstadsmodell og mulighetene for å
legge premisser for den langsiktige organiseringen i
hovedstadsområdet.

Fylkesdelplan for strategier og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på
Romerike 1999-2020. Hovedrapport, Akershus fylkeskommune, juni 1999.
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6.6 Demokratiske verdier og demokratiutvikling
6.6.1 Demokratiske verdier
Konsekvensene av dagens kommuneinndeling må sees i sammenheng
med de demokratiske verdier som knytter seg til kommunene. Det kan
pekes på flere slike verdier.
•

•

•

Deltakelse og legitimitet: Kommunen styres av politikere som er
direkte valgt av innbyggerne i kommunen. Den demokratiske
forankringen gir dermed mulighet for medbestemmelse ved
prioritering og tilpasning av oppgavene. Den demokratiske
deltakelsen og velgerkontrollen kan gi større legitimitet til
beslutningene enn dersom statlige byråkrater bestemmer. Viktige
kanaler for deltakelse er dels kommunevalget, dels direkte kontakt
med politikere, dels ulike former for aksjoner og dels brukerinnflytelse.
Tilhørighet og identitet: Kommunen kan gjennom sine politikere
og institusjoner bidra til oppbygging av tilhørighet og identitet i
befolkningen. Følelsen av fellesskap kan bli styrket av at det finnes
et felles organ som bruker kommunen som arena for oppgaveløsning.
Påvirkningskraft: Kommunene gir en mulighet for desentralisering
av makt. Spredning av makt kan oppfattes som en verdi fordi det
gir innbyggerne påvirkningskraft i samfunnsutviklingen.

De viktigste problemstillingene i forhold til kommuneinndelingen på
Nedre Romerike er trolig følgende:
•

•

Hva er status for kommunedemokratiet på Nedre Romerike innenfor dagens kommunale enheter dvs. hva kjennetegner deltakelsen,
tilhørigheten og påvirkningskraften i dagens kommuner?
Hva kan endringer i kommuneinndelingen bety for de demokratiske
verdiene? Kan valgdeltakelsen og interessen for deltakelse
gjennom andre kanaler bli lavere ved overgang til en større
kommune? Er det knyttet spesiell identitet og tilhørighet til dagens
kommuner som kan gå tapt ved en evt. sammenslutning? Kan
kommunenes og innbyggernes påvirkningskraft overfor
samfunnsutvikling bli større innenfor en større enhet?

I et evt. hovedprosjekt vil det være naturlig å studere disse problemstillingene nøye, bl.a. basert på publikumsundersøkelser. I forprosjektet
skal vi nøye oss med en kort problematisering av hovedspørsmålene
ovenfor ut fra generelle kunnskaper. Det vises til kap. 7 for en nærmere
oversikt over demokratispørsmål i forbindelse med interkommunal
virksomhet.
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6.6.2 Hva er status for lokaldemokratiet på Nedre Romerike?
Viktige elementer i en status for kommunedemokratiet på Nedre
Romerike kan være følgende:
•

•
•
•

•

Valgdeltakelsen ved kommunevalget har vært synkende i alle
kommunene og varierte ved det siste kommunevalget fra 58.7% i
Rælingen til 65.8% i Sørum, jf. figur nedenfor. Samme trend
observeres for hele landet. Ved siste kommunevalg var valgdeltakelsen 60.4% for hele landet.
Institusjonsdemokratiet og nærmiljødemokratiet er trolig i positiv
utvikling.
Høy utskifting av kommunestyrerepresentantene og en bekymring
for rekrutteringen til lokalpolitisk arbeid.
Svak identitets- og tilhørighetsfølelse i en del av kommunene som
følge av rask befolkningsvekst, høye flyttetall og sterk mobilitet på
arbeidsmarkedet.
Svak påvirkningskraft og handlefrihet i oppgaveløsningen, dels i
forhold til tjenesteproduksjon, men kanskje særlig i forhold til
utviklingsoppgaver innenfor planlegging, næringsutvikling og
miljøvern.

Valgdeltakelse på Nedre Romerike
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6.6.3 Deltakelse og kommunestørrelse
Det er vanskelig å finne noen klar systematikk i valgdeltakelse mellom
store og små kommuner med utgangspunkt i de kommunestørrelser vi
snakker om på Nedre Romerike. På den ene siden kan det tenkes at en
større avstand til politikerne og følelse av mindre fellesskap innenfor en
ny og større enhet kan medføre mindre interesse for å delta. På den annen
side kan det tenkes at det innenfor en større kommune blir større
konkurransen om å vinne fram med prosjekter i eget distrikt. Det kan i så
fall virke mobiliserende. Institusjons- og nærmiljødemokratiet trenger
ikke bli berørt ved overgang til en større kommune, mens aksjonsdemokratiet trolig kan få bedre vilkår. Det er vanlig å anta at stabilitet i
kommuneinndelingen er det viktigste for å skape gode forutsetninger for
deltakelse.
En annen mulig kopling mellom deltakelse og kommuneinndeling kan
være som følger: Hvis kommunegrensene splitter opp sammenhørende
områder eller områder som har vokst sammen til en funksjonell region,
kan det svekke koplingen mellom de folkevalgte institusjonene og
befolkningen. I en slik situasjon kan det oppstå dårlig samsvar mellom de
behovene som blir signalisert fra befolkningen og det tilbudet som finnes.
Oppgaver som krever et regionalt perspektiv og regionale løsninger kan
stå i fare for å bli nedprioritert eller ikke bli løst, eller det kan oppstå en
situasjon der én av kommunene bærer alle kostnader for felles
utfordringer. Kommuneinndelingen kan altså medføre fordelingsproblemer og bidra til liten solidaritet og ansvarsfølelse i forhold til felles
utfordringer.
6.6.4 Identitet og tilhørighet i en større kommune
Spørsmålet om det er knyttet spesiell identitet og tilhørighet til dagens
kommuner som kan gå tapt ved en kommunesammenslutning, er
vanskelig å besvare. Det skyldes flere forhold.
For det første er det vanskelig å avgjøre i hvilken grad identitet og
tilhørighet er noe som bygges opp omkring institusjoner eller territorier.
Som territorier har alle kommunene på Nedre Romerike eksistert i over
en generasjon eller enda lenger. Nittedal har for eksempel samme
kommunegrenser i dag som i 1838 ved innføringen av det lokale
selvstyret. Ser vi på kommuneinstitusjonen og dens oppgaver, har det
stadig skjedd forandringer. Det er derfor viktig å avklare hva folk føler
tilhørighet til, kommunen som territorium eller kommunen som
institusjon. Det kan legges vekt på at kommunesammenslutning er noe
som først og fremst berører kommunens institusjoner og ikke kommunen
som landskap og geografisk territorium. I så fall kan det være liten grunn
til å frykte mindre tilhørighet ved overgang til en større enhet.
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For det andre er det vanskelig å avgjøre hvilke nivåer som er viktig for
folks tilhørighetsfølelse dvs. om det er bygda, den gamle skolekretsen,
kommunen, regionen, fylket, landsdelen eller hele landet. Det har vært
vanlig å anta at tilhørigheten er størst til de laveste og høyeste av disse
nivåene, bl.a. med støtte i befolkningsundersøkelser.
Selv om det kan hevdes at en kommunesammenslutning ikke vil berøre
identiteter som er knyttet til geografiske steder, vil vi tro at også
tilhørighet og identitet primært er et argument for stabilitet i kommuneinndelingen.
6.6.5 Påvirkningskraft i en større kommune
Spørsmålet om påvirkningskraft er interessant fordi målet med lokaldemokratiet ikke bare er knyttet til deltakelse og tilhørighet. Det kan
være vel så viktig å vurdere hva man kan påvirke og om en større enhet
kan bidra til desentralisering av mer makt og myndighet til kommunene.
Svaret på dette er antakelig mer entydig. Det er trolig sammenheng
mellom kommunestørrelse og kommunens kapasitet og forutsetninger for
å løse viktige oppgaver. Det betyr at vi tror at en regionkommune på
Nedre Romerike vil ha større påvirkningskraft i forhold til den regionale
utviklingen enn hva dagens kommuner har hver for seg, i alle fall hvis
sammenslutningen bidrar til at kommunen får kontroll over flere
oppgaver og virkemidler. En geografisk mer funksjonell kommune med
140.000 innbyggere på Nedre Romerike vil utvilsomt ha forutsetninger
for å løse tyngre regionale samfunnsoppgaver enn dagens kommuner.
Et helt annet spørsmål er om forpliktende samarbeid eller kommunesammenslutning faktisk vil medføre flere oppgaver og større ansvar til
kommunene. Innenfor dagens reformbilde, der staten oppfordrer til
forsøk med differensiert oppgavefordeling og andre typer forvaltningsløsninger enn de tradisjonelle, finnes det trolig slike åpninger.
Diskusjonen om to forvaltningsnivåer og fylkeskommunens framtid
trekker i samme retning.
6.6.6 Foreløpige konklusjoner
•
Vi har vanskelig for å se at det er sterke og entydige sammenhenger mellom kommuneinndeling og demokrati på Nedre
Romerike. De demokratiske argumentene trekker i ulike retninger
og er antakelig av ulik tyngde i de forskjellige kommunene.
•
De fleste argumenter knyttet til deltakelse og identitet ser ut til å
tale for stabilitet i kommuneinndelingen.
•
Hensynet til kommunenes påvirkningskraft over samfunnsutviklingen kan være et argument for forpliktende samarbeid eller
en større kommune (regionkommune). Dette argumentet blir
sterkere dersom en større enhet leder til økt desentralisering av

Ny start?

51

•

oppgaver og virkemidler fra staten, særlig når det gjelder
utviklingsoppgaver.
I et hovedprosjekt vil det være interessant å få et bedre bilde av
status for lokaldemokratiet i dagens kommuner. Et vel så
interessant spørsmål kan være å studere betingelsene for å skape
en ny kommuneidentitet knyttet til hele eller deler av Nedre
Romerike. Integrasjonen på bolig-, service- og arbeidsmarkedet
gjør dette til et spennende tema. Det er i dag usikkert hvordan
innbyggerne ser på regulering av kommunegrensene.
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7

Alternative samarbeids- og
inndelingsløsninger
7.1 Oversikt over ulike modeller
Felles utfordringer på Nedre Romerike kan møtes gjennom ulike typer
samarbeidsløsninger og inndelingsendringer. Mulighetsrommet kan
beskrives som følger:
A.

0-alternativet

Dagens kommuner og hovedtrekkene i dagens interkommunale
samarbeid opprettholdes. Det vil bety at kommuneinndelingen opprettholdes som den er samtidig som kommunene viderefører dagens
pragmatiske samarbeidsmønster. Løsningen innebærer at kommunene
enten lar være å mobilisere for å møte felles utfordringer på tvers av
kommunegrensene, eller alternativt etablerer nye pragmatiske
samarbeidsordninger. Alternativet kan trolig medføre konsekvenser for
effektiviteten i den kommunale forvaltning og for regionens framtidige
utvikling, jf. nærmere omtale i kap. 7.2.
B.
(1)

Formalisering av interkommunalt samarbeid
Strategisk allianse. Det betyr at det etableres et tillitsbasert
partnerskap og en prosess for å utvikle samarbeidsløsninger på
viktige og strategiske områder mellom kommunene på Nedre
Romerike. Alliansen opprettes som et operativt støtteorgan for
kommunene med ansvar for å utrede og fremme forslag til nye
samarbeidsordninger overfor kommunestyrene. Etablering av
alliansen forutsetter at kommunene velger regional tilhørighet og
etablerer Nedre Romerike som et fast geografisk samarbeidsområde. Kommuner som er usikre på sin regionale tilhørighet eller
som ikke ønsker å bidra til fellesløsninger på viktige områder, bør i
utgangspunktet ikke delta i alliansen. For å utvikle og fremme
forslag til nye samarbeidsløsninger vil det være behov for et felles
organ med et konkret mandat fra kommunestyrene. Det regionale
organet, som kan være Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, vil
ikke ha beslutningsmyndighet over egne oppgaver. Den politiske
og administrative organiseringen av regionrådet vil være et viktig
spørsmål som må vurderes nærmere. På den ene siden bør det nye
regionrådet ikke være for stort av hensyn til at det skal være et
operativt og handlingsdyktig organ. På den annen side må regionrådet ha god forankring i kommunestyrene og sikre et minimum av
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(2)

C.
(1)

(2)

deltakelse. Noen få eksempler på strategiske allianser finnes, for
eksempel i Midtre Namdal. Her har fem kommuner dannet et
regionråd med 15 medlemmer. Fra hver kommune deltar ordfører,
en politiker fra opposisjonen og rådmannen.
Samkommuneløsning. Det innebærer etablering av en egen juridisk
enhet på regionalt nivå med ansvar og beslutningsmyndighet over
egne oppgaver. Samarbeid etter samkommuneprinsippet betyr at
kommunene frasier seg ansvaret for de oppgaver som
samkommunen skal løse. Samkommunen styres av regionale
politikere som velges av kommunestyrene. Den er indirekte
finansiert og har en egen administrasjon. Løsningen kan etableres
for regionale utviklingsoppgaver, regional tjenesteproduksjon eller
begge deler. Hvis det etableres et interkommunalt organ med
beslutningsmyndighet for kun èn oppgave, kalles løsningen en
særkommune. Modellen er en standardløsning i finsk
kommuneforvaltning og er under utredning i Frosta, Levanger og
Verdal10, samt på transportområdet i de store byene utenom Oslo.
Myndighetsoverføringen fra kommunene til samkommunen er ikke
hjemlet i dagens lovgivning og modellen krever derfor forsøksstatus.
Inndelingsalternativet
Regionkommuneløsning dvs. sammenslutning av alle 7
kommunene. Kommunesammenslutning betyr i utgangspunktet at
regionen får ett kommunestyre, èn kommuneadministrasjon og èn
samlet organisasjon for tjenesteyting og utviklingsoppgaver.
Løsningen kan kombineres med ulike former for organisering av
det politiske og administrative apparat, herunder kommunedelsorganisering for å ivareta nærhet til innbyggerne. En regionkommuneløsning i hovedstadsområdet er utredet på overordnet
nivå av Hovedstadsutvalget jf. NOU 1997:2 og Christiansenutvalget jf. NOU 1992:15 .
Sammenslutninger i deler av regionen. Innenfor regionen finnes
flere mulige kommunekonstellasjoner, både en sammenslutning
mellom kommunene i og rundt regionsenteret (Skedsmo,
Lørenskog, Rælingen, evt. også Nittedal) og en større landkommune i øst (Fet, Sørum og Aurskog-Høland). Det kan også
tenkes blandede løsninger, for eksempel ved at det skjer en
sammenslutning mellom tre sentrumskommuner (Skedsmo,
Lørenskog og Rælingen) og en sammenslutning mellom to av
landkommunene (Sørum og Fet), mens de øvrige kommunene
opprettholdes (Nittedal, Aurskog-Høland).

10

Nærmere beskrivelse er gitt i dokumentet ”Samkommuneløsning i FLV-regionen modellvalg og utfordringer” av Geir Vinsand og Jørund Nilsen.
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D.
(1)

(2)

Andre mulige alternativer
Felles kommuneadministrasjon for alle eller utvalgte kommuner.
Modellen innebærer at dagens kommuner opprettholdes som
selvstendige politiske og tjenesteproduserende enheter. Politikernes
rolle endres ved at de tillegges et bestilleransvar i forhold til en
felles kommuneadministrasjon. Kommunenes sentral- og
sektoradministrasjoner slås sammen og organiseres på nytt ut fra
regionens samlede behov for administrative ressurser. Ulike
organisasjonsmodeller kan tenkes, både en sentralisert modell hvor
all administrasjon samles ett sted og en desentralisert modell hvor
kommunene får ansvar for ulike sektoradministrasjoner for hele
regionen. Rollen til den felles kommuneadministrasjonen vil være å
iverksette kommunestyrenes bestillinger, dimensjonere tjenestetilbudet, samordne virksomheten og foreta rapportering, kontroll
etc. Modellen er på idéstadiet og er etter det vi kjenner til ikke
realisert eller under utredning av andre kommuner i Norge. Mye av
tankegodset i modellen er hentet fra kommuner som arbeider med
etablering av felles administrative ressurser for utvalgte funksjoner.
Differensiert oppgavefordeling mellom kommunene som betyr
innføring av lokalkommuner med færre oppgaver i deler av
regionen og en fullverdig regionkommune med større oppgaveportefølje. Denne modellen bryter med prinsippene for dagens
generalistkommune og stiller krav til en oppgavereform mellom
kommunene og evt. i forhold til staten. Overskytende oppgaver kan
enten løses av en annen kommune (senterkommunen), av fylkeskommunen, staten eller gjennom interkommunalt samarbeid.
Modellen innebærer at staten må differensiere sine styringssystemer gjennom endringer i lovverk, finansieringssystem osv.
Modellen betyr innføring av A- og B-kommuner med ulikt innhold
i lokaldemokratiet. Lokalforvaltningen i Spania er organisert etter
slike prinsipper. Franske kommuner, som ikke har ansvar for
velferdsproduksjon og som er orientert mot lokale utviklingsoppgaver, kan være en mulig modell for B-kommunene.

I det følgende drøftes modeller under alternativ A, B og C nærmere. Det
betyr at vi ikke går nærmere inn på andre mulige modeller under
alternativ D. Begrunnelsen er at disse modellene trolig ikke gir svar på
reformbehovet, samt at kommunene så langt har utvist liten interesse for
disse løsningene.

7.2 Egenskaper ved 0-alternativet
Dette alternativet betyr altså at dagens kommuneinndeling og hovedtrekkene i dagens samarbeidsmønster videreføres. Stabilitet i inndelingen
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og et pragmatisk samarbeid kan oppfattes som en fordel av flere grunner,
som for eksempel at:
•
•

•

•
•

Kommunene kan oppnå gode resultater på enkeltområder gjennom
initiativ til nye samarbeidsordninger.
Kommunene får nødvendig ro og tid til å fokusere på interne
utfordringer knyttet til utvikling av gode tjenester for innbyggerne,
arbeid med å utvikle lokale senterfunksjoner og gode lokalsamfunn, demokratibygging etc.
Kommunene og innbyggerne unngår å bli en del av en mer
komplisert og fjernere forvaltning. Dagens tilgjengelighet til egne
politikere og egen kommuneadministrasjon opprettholdes.
Politikerne og de ansatte i kommunene unngår visse prosess- og
omstillingskostnader knyttet til deltakelse i regionale prosesser.
Kommunene kan vente og se hva som skjer i omgivelsene og i egen
kommune og dermed beholde en viss handlingsfrihet på sikt.

Dagens løsning gir likevel ikke svar på reformbehovet og de felles
utfordringer som det er pekt på i tidligere kapitler. Konsekvensene av en
statisk kommuneinndeling kombinert med et pragmatisk og etter all
sannsynlighet svakt utviklet interkommunalt samarbeid, kan være
alvorlig for kommunenes videre utvikling. I utgangspunktet gjelder det
alle kommunene på Nedre Romerike, selv om utfordringene trolig er
betydelig større for de tre kommunene som utgjør regionsenteret.
I det sentrale området av regionen har dagens inndeling og samarbeidsforhold antakelig negative konsekvenser for så godt som alle viktige
kommunale funksjoner og roller. For de øvrige kommunene synes de
viktigste felles utfordringene å være av noe mer begrenset karakter. De er
trolig først og fremst knyttet til felles styring og samordning av
utbyggingsmønsteret, dernest til etablering av samarbeidsordninger på
enkeltområder hvor kommunene kan oppnå gevinster.
Generelt kan vi peke på følgende mulige ulemper ved å videreføre
dagens inndelings- og samarbeidsforhold i regionen:
•

•

Kommunene vil trolig hver for seg ha svak ekstern påvikningskraft
i samfunnsutbyggingen. Dermed svekkes muligheten for å påvirke
utbyggingsmønsteret og de aktører som er premissgivere på den
regionale arena, herunder Oslo kommune, Staten og fylkeskommunen.
Eksempler på dårlig ressursbruk og ineffektive løsninger vil trolig
fortsatt finnes innenfor administrasjon og tjenesteyting.
Kommunene og innbyggerne går glipp av økonomiske og andre
former for gevinster ved integrerte løsninger.
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•

•

•

•

Lokalpolitikken vil i hovedsak dreie seg om lokal velferdsproduksjon som i stor grad er underlagt en streng statlig styring.
Kommunenes utviklingsinnsats vil i hovedsak være av intern
karakter og ikke rettet mot å utvikle en sterk og tydelig region for
innbyggerne. Det kan oppfattes som en marginalisering av
kommunes rolle i samfunnsutviklingen.
Aktørene i kommunene, både politikerne, de ansatte, tillitsvalgte
osv. går glipp av interessante fellesskap og en rekke nye muligheter
for vitalisering og fornyelse av egen rolle og arbeidsinnsats.
Behovet for vitalisering og fornyelse gjelder kanskje i særlig grad
lokalpolitikerne og deres rolle.
Ved å stå alene, mens andre kommuner og aktører i omgivelsene
mobiliserer, kan kommunene bli oppfattet som sære og spesielle.
Det kan gi kommunene et negativt image i omgivelsene.
Kommunen kan lettere bli offer for fjernstyring og tvangsløsninger
som kommer som et resultat av at staten eller andre aktører får
gjennomslag for strukturreformer, enten tvangssammenslutning
eller pålagt interkommunalt samarbeid. Det kan også tenkes at
kommunene mister eller får et mer begrenset ansvar for viktige
oppgaver. Kommunes nærhet til Oslo og den stadig gjentakende
diskusjonen om reformer i hovedstadsområdet, gjør dette trusselbildet mer aktuelt. Mobilisering i andre regioner i Akershus kan
bidra til det samme.

Argumentene ovenfor kan oppfattes som polariserende og kanskje litt
ekstreme i forhold til hverdagen og den vanlige diskusjonen om
utfordringer i kommunene. Vi mener likevel at det er en rekke utviklingstrekk i tiden som gjør at det kan være viktig at kommunene avklarer sitt
forhold til et mer forpliktende interkommunalt samarbeid eller evt.
inndelingsendringer. Et positivt trekk ved situasjonen er at Staten har gitt
kommunene stor påvirkningskraft når det gjelder valg av løsninger.
I foilen nedenfor er det gitt en oppsummering av antatt viktige
argumenter for integrasjon i oppgaveløsningen mellom kommunene.
Listen gir et bilde av hvilke former for gevinster som trolig kan oppnås
gjennom enten samarbeid eller inndelingsendringer.

Ny start?

57

Mulige gevinster ved økt samarbeid
eller kommunesammenslutning
• Effektiv planlegging og styring av utbyggingsmønsteret
• Slagkraftig kommunal næringspolitikk, konkurranseevne og
finansiell styrke
• Større regional påvirkningskraft, forhandlingsstyrke
• Stordriftsfordeler i kommunal administrasjon og spesialisert
tjenesteproduksjon, kompetanse- og kvalitetsgevinster
• Bedre koordinering og tilpasning av tjenestene til geografiske
forhold, lavere kostnader og bedre tilgjengelighet
• Mulige desentraliseringsgevinster, nye oppgaver og nye roller
• Vitalisering av lokalpolitikken og et mer reelt lokaldemokrati,
mer vekt på utviklingspolitikk, mindre vekt på standardisert
tjenesteproduksjon
• Tilpasning til framtidige utfordringer, ytterligere vekst og press
på utbyggingsmønsteret
• Motvekt mot statlig styring og tvang
• Medbestemmelse i valg av kommunemodell

7.3 Samarbeidsstrategier og egenskaper ved
interkommunalt samarbeid
Vi skal her drøfte egenskapene ved to aktuelle samarbeidsstrategier, hhv.
en strategisk samarbeidsallianse og en samkommuneløsning.
En omdanning av regionrådet til en strategisk samarbeidsallianse kan
bety følgende for kommunene på Nedre Romerike:
•

•

•

•

Kommunene må inngå en avtale, en intensjonserklæring eller
liknende der de framhever regionrådet som et fast samarbeidsorgan
innenfor et fast samarbeidsområde.
Som strategisk allianse vil det nye regionrådet ivareta minst fire
viktige roller i forhold til kommunene: 1) Initiere utredninger av
nye interkommunale ordninger, 2) prioritere mellom ulike typer
fellesprosjekter på vegne av kommunene, 3) innstille og anbefale
nye ordninger til kommunestyrene og 4) hjelpe til med iverksetting
av nye interkommunale samarbeidstiltak.
Regionrådet vil på denne måten være et støtteorgan for
kommunene som ikke har beslutningsmyndighet over egne
oppgaver. Regionrådene vil normalt heller ikke ha driftsansvar for
konkrete interkommunale ordninger ettersom disse etableres
separat.
Regionrådet bør være organisert som et operativt regionråd med
fast representasjon fra ordfører og rådmenn, evt. supplert med
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andre politikere og administrative ledere. Både politisk deltakelse
og administrative ressurser kan mobiliseres etter behov.
Denne modellen er forskjellig fra samkommunen først og fremst ved at
regionrådet ikke utgjør et eget politisk organ med selvstendige oppgaver
og beslutningsmyndighet. Noen av begrensningene ved en slik løsning
sammenholdt med en samkommune kan være:
•
•

•
•

Regionrådsmodellen gir ikke de regionale politikerne makt og
myndighet over egne oppgaver.
Resultatene av samarbeidet vil avhenge av den politiske dagsorden
og den politiske viljen som til en hver tid finnes i hvert av
kommunestyrene.
Modellen kan være dårlig egnet til å ivareta typiske strategiske
oppgaver.
Modellen løser ikke utfordringer knyttet til effektivitet og styring
av vanlige interkommunale ordninger.

Det kanskje viktigste argumentet for å velge en samkommuneløsning kan
være at kommunene ser behov for et forpliktende og vedtaksdyktig
politisk organ. Etablering av en samkommune kan være et godt svar på
flere av de utfordringer som kommunene på Nedre Romerike står
overfor:
•

•

•

•

•

•

Samkommunen kan være godt egnet til å løse utfordringer innenfor
planlegging, næringsutvikling og miljøvern som krever samordning
og et regionalt perspektiv på løsningene.
Samkommunen kan skape større kontinuitet og trykk bak en
regional utviklingsstrategi på nærregionnivå som er basert på
kommunenes egenart og fortrinn.
En samkommune kan også være godt egnet til å løse utfordringer
knyttet til dårlig effektivitet i tradisjonelt interkommunal
virksomhet fordi den gjør parallelle behandlinger i ulike
kommunale administrasjoner og kommunestyrer unødvendig.
Samkommunen gir politikerne makt og beslutningsmyndighet over
regionale oppgaver. Det kan skape grunnlag for bedre styring,
raskere handling og bedre framdrift i regionale saker.
Samkommunen gir både politikerne og administrasjonen en felles
arena som kan legge grunnlag for utvikling av nye interessante
roller og arbeidsformer.
Samkommunen kan representere et interessant mottaksapparat for
statlige og fylkeskommunale oppgaver og øker sannsynligheten for
desentraliseringsgevinster til regionen. Samkommunen vil trolig
også være en tyngre og mer interessant samarbeidspartner for andre
aktører i hovedstadsområdet.
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Det kan også reises motforestillinger mot å etablere en samkommune på
Nedre Romerike. De mest vanlige motargumentene mot denne formen
for løsning har vært:
•
•

•
•

•
•

At samkommunen vil representere et fjerde forvaltningsnivå og
medføre en mer komplisert forvaltning for innbyggerne.
At en samkommuneløsning representerer en dårligere demokratisk
løsning enn vanlige kommunale løsninger fordi den er indirekte
valgt og finansiert.
At den kan bli en konkurrent til både kommunene og fylkeskommunen og medføre uro om oppgavefordeling, finansiering osv.
At den krever forsøk og et betydelig omstillingsarbeid ikke bare fra
kommunenes side, men også fra staten som må foreta endringer i
sine styringssystemer.
At løsningen representerer et brudd med generalistkommunen og
det kommunesystemet vi for øvrig har i Norge.
At løsningen bør avveis mot kommunesammenslutning som
alternativ.

Disse motargumentene er i hovedsak av prinsipiell karakter og ikke
knyttet til konkrete erfaringer med samkommuner. Tyngden av
argumentene kommer an på hvilke konkrete forutsetninger som ligger til
grunn for etableringen, herunder:
•
•
•
•
•
•

Hvilke oppgaver samkommunen skal løse
Grad av beslutningsmyndighet som tillegges samkommunen
Den politiske organiseringen av samkommunen
Den administrative organiseringen
Finansieringsformen
Arbeidsformen i forhold til kommunene, innbyggerne og andre
aktører

I en situasjon der kommunene ikke er modne for sammenslutning
samtidig som alternativet er en rekke frittstående interkommunale
samarbeidsløsninger, mener vi det kan være fornuftig å utrede en
samkommuneløsning. Det gjelder i første rekke en samkommune for
utviklingsoppgavene på regionalt nivå. Samkommuneprinsippet kan også
anvendes på andre områder, for eksempel som styringsordning for en
felles pedagogisk utviklingsavdeling, felles barnevern, felles miljø- og
landbruksforvaltning etc. På flere av disse områdene må kommunene
antakelig uansett ta stilling til overføring av beslutningsmyndighet til
interkommunale organer hvis det skal oppnås et forpliktende og effektivt
samarbeid. Da kan det være like greit å utrede en samkommuneløsning
for å sikre samordning og politisk styring.
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Foilene nedenfor gir en oppsummering av generelle argumenter for og
imot interkommunalt samarbeid.

Argumenter for IKS
•
•

•
•
•
•
•

Stabilitet i kommuneinndelingen, kan utvikles til et alternativ til
kommunesammenslutning
Fleksibel løsning på felles utfordringer, kan tilpasses ulike
oppgaver og ulike kommunekonstellasjoner. Gevinster knyttet
til kostnader, kompetanse og kvalitet kan tas ut der det er noe
å hente
Mindre omstillingskostnader for innarbeidet forvaltning
Mindre kontroversielt i forhold til innbyggerne
Bidrar til integrasjon av politikk og forvaltning som et første
skritt mot sterkere integrasjon
Gir handlingsfrihet i forhold til andre kommunemodeller
Interessante forsøksmuligheter

Argumenter mot IKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demokratiunderskudd, ansvarspulverisering
Mindre oversiktlighet, fjerde forvaltningsnivå
Styringsproblemer, mer byråkratimakt og fare for ineffektive eller
suboptimale løsninger
Svak beslutningsevne, strid om prioriteringer og fordelingskonflikter
knyttet til utgifter, inntekter, verv og arbeidsplasser
Store prosesskostnader knyttet til etablering og drift
Lite egnet for strategiske oppgaver
Svak legitimitet som løsning i forhold til staten og de andre aktørene i
hovedstadsområdet
Dårlige erfaringer, ingen har fått det til på viktige områder
Unødvendig mellomsteg

Ny start?

61

7.4 Inndelingsalternativer og egenskaper ved større
kommuner
Ovenfor er det pekt på at det finnes ulike alternativer for sammenslutning
på Nedre Romerike, både en regionkommuneløsning der alle de syv
kommunene slås sammen, en sammenslutning rundt regionsenteret og
ulike mellomløsninger.
Fordelene og ulempene med en sammenslutning vil selvsagt avhenge av
hvilke kommuner som sluttes sammen. Det vil påvirke både hvilke deler
av reformbehovet som lar seg løse og hvilke ytterligere behov for
samordning som vil gjenstå i regionen.
Sammenslutninger i deler av regionen kan være begrunnet i et ønske om
å forenkle det regionale samarbeidet og skape grunnlag for bedre
løsninger på kommunale kjerneområder som administrasjon, tjenesteyting og plan- og utviklingsoppgaver. Sammenslutninger i deler av
regionen vil være et alternativ til bilateralt samarbeid mellom kommuner
hvor det er behov for omfattende samarbeidsløsninger, men erstatter ikke
behovet for regionalt samarbeid. I lys av en foreløpig oversikt over
reformbehovet, er det trolig viktigst å avklare hva som kan oppnås
gjennom en sammenslutning i regionsenteret. Det kan være viktig både
for de aktuelle kommunene og for regionen som helhet.
Trolig er det kun en regionkommuneløsning som gir et klart og entydig
svar på alle viktige felles utfordringer i regionen. Kommunesammenslutning er også den eneste modellen som representerer et
alternativ til et mer omfattende interkommunalt samarbeid. Det vil da
ikke være behov for å opprette verken nye enkeltstående
samarbeidstiltak, strategiske allianse eller samkommuner innenfor
regionen.
Sammenslutning betyr at dagens generalistkommunemodell beholdes
samtidig som den flyttes til et høyere geografisk nivå. Modellen
representerer en kjent og innarbeidet styringsordning og den gir en
langsiktig og stabil løsning. Høye prosesskostnader og evt.
forsøksordninger knyttet til interkommunalt samarbeid unngås.
I foilene nedenfor er det listet opp noen aktuelle momenter for og imot
større kommuner. Gyldigheten og tyngden i argumentene vil avhenge av
hvilke kommuner som sluttes sammen og ikke minst hvordan den nye
kommunen organiseres. Det er viktig å være klar over at en kommunesammenslutning etter moderne prinsipper gir store muligheter for å
tilrettelegge for nærhet, tilhørighet og gode lokale løsninger. Aktuelle
virkemidler kan for eksempel være ulike former for kommunedelsorganisering som er vanlig i større kommuner. Deltakelse og tilhørighet
kan også ivaretas gjennom brukerorganisering i lokalsamfunn og rundt
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viktige institusjoner i kommunen (institusjons-demokrati). Endelig kan
lokale servicekontor som 1. linje mot publikum være et viktig
virkemiddel.

Argumenter for KSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjent og ryddig modell som gir en langsiktig og stabil løsning
Styrker generalistkommunen, både politikken, administrasjonen og
tjenesteproduksjonen
Gir styringsevne og beslutningskraft til politikerne
Gir en entydig og klar påvirkningskraft i forhold til regionale
utfordringer knyttet til utbyggingsmønster, næringsliv osv.
Skaper gode muligheter for å bygge en tydelig og attraktiv region
med konkurransekraft
Gir gode betingelser for effektiv ressursbruk og påvirkningskraft i
velferdspolitikken
Kan gi desentraliseringsgevinster, nye oppgaver til kommunene
Kan representere en motvekt mot Oslo-dominans
Løsningen kan forhindre byutvidelse for Oslo og påvirker framtidig
hovedstadsmodell
Skaper forutsetninger for mindre statlig styring og større
påvirkningskraft i forhold til staten når det gjelder reformer,
kommuneøkonomi etc.

Argumenter mot
kommunesammenslutning
• Fare for økt byråkrati og stordriftsulemper
• Mindre nærhet mellom innbyggere og
politikere
• Dårligere tilgjengelighet til kommunesenter
og kommuneadministrasjon
• Fare for sentralisering av arbeidsplasser og
beslutninger
• Svekket lokal tilhørighet
• Høye omstillingskostnader
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Reformstrategi og hovedalternativer for
Nedre Romerike
8.1 To reformretninger
Kommunene på Nedre Romerike står etter all sannsynlighet overfor to
muligheter for langsiktig politisk og administrativ organisering av
oppgaveløsningen på regionalt nivå:
•

•

Kommunene kan etablere et mer omfattende og mer forpliktende
interkommunalt samarbeid. Det kan enten skje gjennom etablering
av en strategisk allianse, eller en ytterligere formalisering av
samarbeidet etter samkommuneprinsippet.
Alternativet er at kommunene velger å møte felles utfordringer
gjennom omstilling til sterkere generalistkommuner. Det kan enten
skje gjennom sammenslutninger i deler av regionen
(regionsenteret/sterkere landkommuner), eller gjennom en
regionkommuneløsning.

8.2 Utviklingsstrategi
Hvis kommunene på Nedre Romerike vurderer å utvikle et tyngre og mer
forpliktende interkommunalt samarbeid, kan det samtidig være fornuftig
å belyse fordelene og ulempene ved en kommunesammenslutning
nærmere. Det gjelder både en regionkommuneløsning og en sammenslutning i regionsenteret. Begrunnelsen kan være at kommunesammenslutning på sikt kan representere den beste løsningen på felles
utfordringer, at det lett kan danne seg myter og gale oppfatninger av hva
en kommunesammenslutning innebærer og at det er behov for en
referanse i det videre arbeid. En utredning av sammenslutning kan også
gi mulighet for å gjennomføre lokale folkeavstemninger med sikte på å få
et klart mandat fra innbyggerne i det videre arbeid.
Det skal presiseres at en evt. utredning av kommunesammenslutning ikke
trenger å bety en forsinkelse av arbeidet med nye interkommunale
løsninger. Ut fra kjennskap til samarbeidsforholdene mellom
kommunene vil det sannsynligvis være fornuftig å velge en utviklingsstrategi med sikte på en skrittvis tilnærming til nye samarbeids- og
kommunemodeller. Argumentene for en skrittvis tilnærming kan være:
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•
•
•
•

At kommunenes regiontilhørighet og motivasjon for å delta i et
utvidet samarbeid ikke er endelig avklart i alle kommunestyrene.
At kommunene trenger tid til utvikling av et regionalt fellesskap og
regional kompetanse.
At kommunene trenger noen gode erfaringer som viser at det kan
oppnås gevinster gjennom regional samhandling.
At en skrittvis tilnærming kan være fornuftig uansett langsiktig
løsning.

Gitt at kommunene velger en utviklingsstrategi, vil det være behov for å
fastlegge hva som skal være det første trinnet i samarbeidet. Etter vår
oppfatning bør det være en avklaring av kommunestyrenes interesse for å
etablere Samarbeidsrådet for Nedre Romerike som en strategisk
samarbeidsallianse. Det kan bety at kommunestyrene etter forprosjektet
tar stilling til etableringen av den strategiske alliansen og samtidig fastlegger et videre arbeidsprogram for alliansen. Oppfølging og realisering
av arbeidsprogrammet kan inngå i hovedprosjektet.

8.3 Forutsetninger for en ny start
Etablering av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike som en strategisk
allianse innebærer at kommunestyrene må ta stilling til følgende:
•

•
•
•

•
•

Kommunens regionale tilhørighet, herunder om kommunen velger
å stå fritt, være en del av et fast regionalt fellesskap på Nedre
Romerike eller andre alternativer.
Mål og mandat for den strategiske alliansen.
Politisk og administrativ organisering av regionrådet, herunder
rollefordeling og arbeidsform.
Tidspunkt for etablering og milepeler i det videre arbeid, herunder
på hvilke tidspunkter kommunestyrene får prinsippsaker og
konkrete forslag til nye samarbeidsordninger til behandling.
Finansiering av alliansens arbeid.
Vedtekter for det nye regionrådet

Når det gjelder mandat og arbeidsprogram for den strategiske alliansen,
peker våre analyser i retning av at følgende punkter bør inngå
(hovedprosjektet):
•

•

Samarbeidsalliansen kan starte med å utarbeide et program for
regionalisering av viktige samarbeidsprosjekter på kort sikt.
Programmet bør vedtas av kommunestyrene og følges opp med
konkrete innstillinger ihht. en fastlagt tidsplan.
Samarbeidsalliansen kan videre være ansvarlig for å utrede andre
aktuelle samarbeids- og kommunemodeller, samt bringe disse fram
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•

til politisk behandling og avklaring i kommunestyrene, evt.
folkeavstemning.
Analysene i forprosjektet peker i retning av at følgende modeller
kan være aktuelle å utrede: samkommuneløsning for utviklingsoppgaver og evt. på andre områder, kommunesammenslutning i
regionsenteret og en regionkommuneløsning.

Faren ved en slik skrittvis tilnærming kan være at tiden går og at
utredningene får for mye oppmerksomhet på bekostning av nødvendig
handling. Det kan da ikke sees bort fra at staten ut fra nasjonale behov og
interesser ser behov for raskere avklaringer og kanskje andre løsninger
enn det kommunene på Nedre Romerike ønsker. Det er også mulig at
regionale aktører eller andre kommuner i fylket mobiliserer for spesielle
løsninger som kan påvirke framdriften i arbeidet på Nedre Romerike. Det
vil derfor være viktig at kommunene informerer godt om sine intensjoner
og forankrer sitt videre arbeid i omgivelsene. Vi tenker bl.a. på nasjonale
myndigheter som kan bli en viktig finansiell bidragsyter i hovedprosjektet.
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