Kriterier for god kommunestruktur

Samfunnsmessige hensyn

Kriterier
TJENESTEYTING

Kvalitet i tjenestene

Tilstrekkelig kapasitet

Effektiv bruk av samfunnets ressurser

Relevant kompetanse

Likeverdighet

Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Statlig rammestyring
MYNDIGHETSUTØVELSE

Rettssikkerhet

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse
SAMFUNNSUTVIKLING

Helhetlig ivaretakelse av areal- og
transportinteresser tilpasset klima- og
miljøhensyn
Tilrettelegging for positiv utvikling i
lokalsamfunnet og storsamfunnet

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse

DEMOKRATISK ARENA
Betydningsfulle oppgaver og rammestyring

Høy politisk deltakelse

Lokal politisk styring

Lokal politisk styring

Levende lokalt folkestyre

Lokal identitet

Aktiv lokal politisk arena

Bred oppgaveportefølje
Statlig rammestyring

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet
mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne
ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar
samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og
anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere
en framtidig kommunestruktur.
Kriterier rettet mot kommunene:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tilstrekkelig distanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Høy politisk deltakelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet

Kriterier rettet mot staten:
1. Bred oppgaveportefølje
2. Statlig rammestyring
Nærmere om kriteriene
1. Tilstrekkelig kapasitet
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse
oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med
tilgang til relevant kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi
grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også kapasitet til å behandle en viss
mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene.
2. Relevant kompetanse
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre
sterke fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en
bredde i kompetansen. Manglende kapasitet og kompetanse er også fremhevet som
utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og
myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal
administrasjon med kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for
de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske
handlingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen
selv kan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid
eller hjelp fra andre.
3. Tilstrekkelig distanse
Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saks behandler
og innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn
i myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I
tillegg skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte
saksbehandler mot utidig press.
4. Effektiv tjenesteproduksjon
Større kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed
økt mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi
bedre utnyttelse av potensielle stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og
hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente

ut stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det vil trolig være
effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og
planleggingen i sektoren.
5. Økonomisk soliditet
En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode
velferdstjenester er at kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere
uforutsette hendelser. Kommuner med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk
handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette hendelser uten at det får direkte
konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er mer sårbare enn
større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere
innenfor.
6. Valgfrihet
Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større
kommuner kan tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig
å tilby i små kommuner.
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er
nødvendig å se i sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og
transportområdet. De siste tiårene har det vært en vedvarende regional integrasjon
gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at kommunene i stadig mindre grad utgjør en
funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byområder gjør behovet for
mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere sammenslåing.
Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne behov
og at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i
implementeringen av planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og
kompetanse om samfunnsutvikling være viktigere når kommunesammenslåing skal
vurderes.
8. Høy politisk deltakelse
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med
stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene.
Større kommuner legger i dag i større grad tilrette for deltakelse mellom valgene, og de
har oftere ulike former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste
kommunene høyest – valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og
flere innbyggere i små kommuner har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner.
Men analyser viser at for noen av disse indikatorene har resultatet mer å gjøre med
kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten.
9. Lokal politisk styring
Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har
nødvendig kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de
folkevalgte. Kommunene bør ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og
prioritering, og ikke være nødt til å organisere sin tjenesteproduksjon i interkommunale
ordninger for å levere lovpålagte velferdstjenester.

10. Lokal identitet
Det er etter utvalgts vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som
kommunene bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område
og felles identitet med andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil
forsvinne ved større kommuner, enten det gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller
tjenester, vil med stor sannsynlighet bli opplevd som problematisk og utfordrende av de
berørte innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket dersom dagens politiske
og administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil kunne bli et
svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å
gjennomføre sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha
interkommunal identitet, enn mellom kommuner som ikke har det.
11. Bred oppgaveportefølje
Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred
oppgaveportefølje. Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste
kommuner skal tilføres flere oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under
lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er
imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse av sin rolle som demokratisk arena at
kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.
12. Statlig rammestyring
Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det
lokale demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir
bestemmende for hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser
mellom ulike oppgaver. En kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil
etter utvalgets vurdering redusere dagens behov for detaljert statlig styring.

