
 
 

Kommunestruktur 
– innspill fra KS 

Helge Eide, TBU 
fagseminar 11.12.13  



Hvorfor kommunesammenslåing? 

•Mer robuste fagmiljøer  

•Bedre samordnet areal- og transportplanlegging  

•Mindre behov for interkommunalt samarbeid på 
sentrale velferdsområder 

 
– KS landstingsuttalelse 2012 



Robuste kommuner – er størrelse en forutsetning?  

Forholdstall mellom 
dispensasjoner fra krav til 
førskolelærerutdanning og 
barnetall i kommunale barnehager 

Kommuner med mer enn 1600 barn 
(korrigert for alder) (store kommuner) 

Kommuner mindre enn 75 barn 
(korrigert for alder) (små kommuner) 

1, 75 disp. pr 100 barn 1, 0 disp. pr 100 barn 

Kilde: Kostra 2012 



Robuste kommuner – er størrelse en forutsetning?  

• Forholdstall mellom 
årsverk i PLO med 
relevant fagutdanning og 
tjenestemottakere 

12.12.2013 

Kommuner med mer enn 2000 
tjenestemottakere (store kommuner) 

Kommuner med færre enn 100barn 
tjenestemottakere (små kommuner) 

0,35 årsverk pr mottaker 0,43 årsverk pr mottaker 



Interkommunalt samarbeid – lokaldemokratiets svøpe?  

• «det er ikke grunnlag for å hevde at interkommunalt samarbeid er av et slik 
omfang at det bidrar til uthuling og forvitring av kommunene» 

• «de største kommunene (> 20 000 innbyggere) gjennomsnittlig deltar i 15 
interkommunale samarbeid, mens kommunene i de andre 
størrelseskategoriene deltar i 11 – 12 samarbeid.» 

12.12.2013 

Kilde: Rapport IRIS 2013/008:  Interkommunalt samarbeid – konsekvenser, muligheter og utfordringer 



Innsigelser: Kommunestørrelse ingen betydning 

(NIBR-rapport 2013-10: Innsigelser etter plan- og bygningsloven. For MD) 

- Innsigelsesandel påvirkes av  sentralitet og 
av omfang av fritidsboliger, ikke av 
kommunestørrelse 



Plansamarbeid? 

• Lite samarbeid mellom kommunene om planlegging som er 
direkte knyttet til kravene til kommunal planlegging i plan- og 
bygningsloven. 

• interkommunalt samarbeid kan være en måte å øke 
kompetansen for planlegging etter plan- og bygningsloven i 
distriktskommunene. 

• De økte kompetansekravene gir størst utfordringer i 
distriktskommunene fordi disse kommunene som regel har lavt 
folketall og dermed også få ansatte i 
kommuneadministrasjonen. 

 

Kilde: Harvold/Skjeggedal: Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2012 : Interkommunalt plansamarbeid 



«Stimulanser til kommunesammenslåing» 

• Økonomiske virkemidler 

– Engangsbevilgninger til infrastruktur 

– Basistilskudd og 
småkommunetilskudd 

– Inndelingstilskudd 

• Oppgaver 

– Først og fremst på regionsnivå og 
større byer 

• Selvstyre  

– Mest etterlengtet – men vanskeligst å 
konkretisere?  

 


