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«Kommunereform 
– ikke for å 
forandre Norge, 
men fordi Norge er 
forandret» 

 
Jan Tore Sanner, statsråd 



Utviklingen i antall oppgaver til kommunene 

1964: 

Skole, skatt, 
sosial- og 
trygdevesen, 
vei. Plan og 
bygg i byene 

2014; 

Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, 
psykisk utviklingshemmede, miljøvern, 
undervisning barn i institusjoner, vilt- og 
naturforvaltning, landbrukskontorene, SFO, musikk- 
og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, klinisk 
veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, 
krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, 
nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, 
samhandlingsreformen, folkehelseansvar 



Kommunereformen - mål 

 

• Gode og likeverdige tjenester 

 

• Helhetlig og samordnet  

     samfunnsutvikling 

 

• Bærekraftige og økonomisk  

     robuste kommuner 

 

• Styrket lokaldemokrati 
 

 



Distriktssenterets roller i kommunereformen 

 

 

1. Bistå fylkesmannen i lokale/regionale prosesser  

 

2. Deltagelse i ekspertutvalg for kommunereformen 

 

3. Innhenting og sammenstilling av erfaring og kunnskap 

 

 



.  

Suksessfaktorer 
 

 

Vi må ha kunnskap om hva 
vi har og hva vi får 

 

Det må være reelle lokale 
initiativ og eierskap til 
prosessene 

 

Prosessene må være åpne 
og inkluderende  

 





Øvre Eiker kommune sine innsatsfaktorer 

Distriktssenteret vil spesielt trekke fram tre 
viktige innsatsfaktorer fra Øvre Eiker 
kommune. 

• De seks grendeutvalgene får kr 20.000 hver 
i driftsutgifter pr år. Det er ulikt hva 
grendeutvalgene bruker midlene til, men 
ingen bruker de til honorering av styreverv 

• Plankontoret i Øvre Eiker kommune har en 
kontaktperson til hvert av de seks 
grendeutvalgene. Saksbehandleren er det 
daglige bindeleddet mellom aktiviteten i 
grendene og kommunen og har både en 
veileder og en koordinatorrolle 

• Vedtektene som Øvre Eiker kommune har 
vedtatt for grendeutvalgene er konkrete og 
og gir en tydelig retning for viktigheten av 
grendeutvalgene sitt arbeid 

 



Fra ekspertutvalget (2014:126); 

For å ivareta demokratiet i større kommuner vil det etter utvalgets vurdering 
være nødvendig å endre måten det arbeides på, både politisk og administrativ. 
Ordninger med lokale utvalg, slik vi finner i flere store kommuner i dag, vil 
kunne bidra til å opprettholde dagens nærhet til politiske beslutningstakere. 
Erfaringene fra de siste sammenslåingene tyder på at slike ordninger har blitt 
opplevd som vellykket. I tillegg bør politikernes arbeidsbetingelser vurderes, så 
vel som alternative måter å møte og representere innbyggerne på og 
tilrettelegging for lokalt engasjement i lokale politiske prosesser. 

 

Fra kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S);  

Et nærliggende tiltak for de nye kommunene vil være å vurdere oppretting av 
lokalutvalg/bydelsutvalg for å legge bedre til rette for lokal deltakelse 



 

 

 




