
Innledning  på møte om kommunereformen 06.09.16 

Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi 

arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse 

med kommunereformen. Sigbjørn annonserte jo dette da vi 

var på Høsbjør i vår. Han inviterte til rundebordskonferanse 

for å få innspill til vår anbefaling. Og det er det vi skal gjøre i 

dag. Og så er kanskje en del av dere skuffet over at vi ikke 

legger fram noe konkret slik som en del andre fylkesmenn. 

Vårt formål er rett og slett å få mer kjøtt på beinet. 

Dette møtet avslutter en lang rekke av møter om 

kommunereformen, i denne omgang. Det har stått på 

dagsorden i ordførermøter, regionmøter og kommunale 

møter sammenhengende i 2 år. Og når vi har sendt vår 

tilrådning vil det antagelig være ganske stille på møtefronten i 

forhold til akkurat dette temaet. I hvert fall fra vår side. Og så 

vil det være stille til utpå våren når saken legges fram for 

Stortinget. Hva som til slutt blir lagt fram skal vi ikke mene så 

mye om i dag.  Pr nå ligger det an til å bli 386 kommuner fra 

1.januar 2020, 42 færre enn da reformarbeidet startet.  Men 

det gjenstår fortsatt mye før målene med reformen er nådd 

og kriteriene for god kommunestruktur er oppfylt. Det kan gi 

grunn til å tro at dette langt fra er over.  

Uansett; dette møtet handler om å avslutte den runden vi nå 

er inne i. 

Invitasjonen til å delta i kommunereformen fikk dere alle 

sammen for omtrent 2 år siden: 



 

Og det er nettopp det dette handler om, hvordan skal vi 

innrette oss for å møte innbyggernes framtidige behov. Det 

vil alltid være vanskelig å forutse nøyaktig hva som vil skje 

flere år fram i tid. Noen utviklingstrekk er imidlertid 

tydeligere enn andre. Disse er først og fremst knyttet til 

alderssammensetningen i befolkningen og særlig forholdet 

mellom antallet i arbeidsstyrken og eldre over 65 år.  Vi har 

under prosessen brukt 2040 som et referanseår i så måte. I 

mange av våre kommuner viser «forsørgelsesbyrden» en 

dramatisk utvikling i løpet av de neste tre tiårene.  Sammen 

med svært lave fødselstall peker dette hen på store 

strukturelle endringer i disse kommunene.  Den kommunale 

tjenesteproduksjonen vil bli satt på store prøver i årene som 

kommer. Og så er det å tilføye at det har kommet noen 

positive tall for flere kommuner etter 2.kvartal i år og om det 

er et signal om at den utviklingen vi har sett over den siste 10 

årsperioden og egentlig lenge før det snur eller stopper opp. 

SSB oppdaterer sine befolkningsutviklingsprognoser årlig, så 

langt har mellomalternativet for Hedmarks del vært en for 

optimistisk prognose.  

Rammen for reformen ligger i stortingsdokumentene og 

stortingets behandling av disse. Her ligger noen klare 

premisser: 



- Det forventes at alle kommuner gjennomfører en 

prosess og gjør en vurdering av seg selv opp mot 

reformen og fatter et vedtak om framtidig struktur 

(prosessplikt) 

- Det er ikke aktuelt med tvangssammenslåing med noen 

klart definerte og avgrensede unntak 

- Generalistkommuneprinsippet skal fortsatt ligge til 

grunn, det er ikke ønskelig med A og B kommuner sett 

fra Stortingets ståsted. Jeg tror heller ingen kommune vil 

være B-kommune 

- Omfattende interkommunalt samarbeid er ikke en 

bærekraftig løsning på lenger sikt. Men departementet 

vil ikke avvise det, men det må være en bevissthet om 

de konsekvenser dette har for lokaldemokratiet, 

samarbeid og styring.  

Fylkesmannen er gitt en klar bestilling for vår tilrådning fra 

vår eier og oppdragsgiver, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Vi skal gi en tilrådning om 

framtidig kommunestruktur i fylket. Vi skal peke på 

gjenstående utfordringer i fylket basert på de lokale 

vedtakene og vår tilrådning til departementet. Og så skal vi gi 

en nærmere begrunnelse for tilrådningen gjennom å vurdere 

de kommunale vedtakene opp mot målene med og kriteriene 

for reformen: 

Gode og likeverdige tjenester – folks rettigheter og 

kommunenes plikt til å yte tjenestene. Klarer kommunene og 

løse disse oppgavene? Ja sier kommunene. I mange tilfeller 



føyes det på, men det innebærer at det interkommunale 

samarbeidet må øke i omfang.  

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – helhetlige bo- 

og arbeidsmarkedsregioner. Vår evne til å konkurrere om 

bosetting og arbeidsplasser og bl.a. regionsentrenes rolle. Vi 

må stå samlet. Dette handler ikke om hvilken kommune hos 

oss som skal vinne, men om hvilken annen region vi 

konkurrere med og hvordan vi sammen skal evne å nå opp i 

den konkurranse. Det krever noen faste samarbeidsformer og 

klare strategier. Men hvordan organisere dette? 

Økonomisk robuste kommuner – de økonomiske 

rammevilkår er avgjørende i forhold til evnen til å gjøre 

oppgavene på en god måte. Det er mange utfordringer 

knyttet til dette. Den demografiske utviklingen har stor 

betydning for tilgangen på penger. 

Befolkningssammensetning vil gi alle kommuner i Hedmark 

store utfordringer. Noen mer enn andre, men ingen slipper 

unna. Andelen rammeoverføringer er også stor i Hedmark, 

inntektssystemet er veldig avgjørende. Vi har flere kommuner 

som er ufrivillig små og blir skjermet for endringer i 

inntektssystemet. Men det gir ikke handlingsrom nok til at 

disse kommunene evner å løse oppgavene på egen hånd. 

Enda større er utfordringen for de som er frivillig små, selv 

om konsekvensene ble noe mindre enn først varslet så er 

handlingsrommet i utgangspunktet lite. Flere har også påpekt 

gjennom utredninger og vedtak at det kreves store 

omstillinger for å kunne møte framtida på en god måte og at 



det i noen tilfeller vil innebære redusert omfang i 

tjenestetilbudet, det kan være seg nedlegging av enheter 

eller generelt strammere rammer som vil føles på kroppen for 

de som sitter nærmest, nesten hver dag. 

Lokaldemokrati.  Nærhet og avstand er ord som gjentas ofte i 

denne sammenheng.  Kunnskap og kjennskap som grunnlag 

for gode beslutninger likeså. Habilitet og rettsikkerhet har i 

mindre grad vært opp, kanskje fordi vi tar for gitt at slike 

verdier skal sikres i et lokaldemokrati.  

Vi har gått gjennom alle kommunestyresakene og vedtakene. 

I tillegg har vi fulgt med på prosessene og utredningene som 

er gjennomført underveis.  Her er det gjort mye godt arbeid 

og gjort mange vurderinger av hva kommunene vil være best 

tjent med framover. Og som vi alle vet, alle kommuner som 

har behandlet saken så langt har sagt at de er best tjent med 

å fortsette som egen kommune, med to unntak Hamar og 

Kongsvinger. Og så er det noe fler som har sagt at de er åpne 

for å vurdere sammenslåing på gitte premisser. I saken vi skal 

sende til departementet vil vi presentere alle vedtakene i 

kommunene, prosessene som er gjennomført og 

vurderingene som er gjort i en meget forkortet versjon, vi har 

en klar oppfordring om ikke å skrive for langt. Vi har også 

presentert vårt utfordringsbilde for dere tidligere. Første ute 

var Hamarregionen som fikk en utfordring på 

samfunnsutviklingsområdet som er oppgaver som må løses i 

felleskap. Etter det har vi besøkt alle kommuner og 

presentert utfordringsbildet for den enkelte kommune og i 



regionrådet. Det ligger ingen ting i de kommunestyresakene 

vi har fått oversendt eller vedtakene som er gjort som gjør at 

vi må korrigere dette utfordringsbildet, det vil derfor være en 

del av de vurderingene vi skal gjøre overfor departementet. 

 Vi er imidlertid ikke i mål med vurderingene og trenger 

derfor en dialog med dere her i dag om noen sider ved vår 

anbefaling overfor departementet. Og det er noen 

problemstillinger knyttet til de fire kriteriene. Vi har 

oppsummert noen sider ved vedtakene i kommunene og 

sakene som ligger til grunn for vedtakene i en enkel matrise 

som vi skal dele med dere om litt. Vi skal begynne på det 

første. 

Som er gode og likeverdige tjenester – her er 

interkommunale tjenester pekt på som en løsning som sikrer 

at kommunene kan levere de tjenester som kreves etter 

loven. Hvilke argumenter kan brukes for å begrunne at dette 

er et bedre alternativ en sammenslåing? Og hvilke 

argumenterer kan tale mot å løse det på denne måten? 

Hvilke oppgaver ser dere som de mest utfordrende for dere 

å kunne løse på en tilfredsstillende måte? 

Samfunnsutvikling. Alle kommuner har på en eller annen 

måte pekt på at dette er et område som påkaller samarbeid. 

Hvordan skal et slikt samarbeid organiseres og innrettes? 

Hva er suksesskriteriene (hvordan vet vi at vi har lykkes)? 

Hva er regionsentrenes rolle i dette, om noen? 



Økonomisk robuste kommuner. Et område som vi vet 

innebærer minst en krevende øvelse i året, behandling av 

kommunebudsjettet. Befolkningsutvikling og endringer i 

inntektssystemet gjør at dette blir minst like krevende 

framover. Dette er veldig kjente saker og kanskje det som 

oftest blir formidlet innover. Men er det argumenter som bør 

framføres i denne sammenheng? 

Lokaldemokrati. I vedtakene og sakene er det ulike former 

for nærhet som blir trukket fram under dette punktet. Det er 

kanskje det vanskeligste punktet, synes jeg, å gi et konkret 

innhold. Vi legger nok veldig forskjellige argumenter og 

synspunkter inn i dette. Men hva er de viktigste 

lokaldemokratiske argumentene i denne debatten? 

Vi skal komme tilbake til alle disse spørsmålene om litt, for 

det er det vi skal jobbe med resten av dagen i dag.  

Jeg skal bare avslutte denne innledningen med å si noe om 

hva vi ikke kommer til å gjøre i vår anbefaling. 

- Vi kommer ikke til å anbefale noen grensejusteringer 

mellom kommuner eller flytting mellom 

fylkeskommuner. Det løser ikke utfordringene. Vi er bedt 

om å se helhet og det gjør ikke helheten noen tjeneste.  

- Så langt er vi vel der at vi ikke kommer til å mene noe 

om hvilke kommuner som bør slå seg sammen med 

hvem. Kanskje med unntak av de som har utarbeidet 

intensjonsavtaler, men der er det som dere vet noen 

milepæler igjen før alle er i mål med sine vedtak. 



Sigbjørn har snakket mye om identitet i denne 

prosessen. Og hvem det er naturlig å samarbeide med er 

det dere som vet best.  

- Vi er heller ikke der at vi ser at det er noen vi vil dytte på 

for å få dem til å ta opp igjen prosessen nå, med en 

utvidet frist til nyttår slik statsråden har gitt anledning 

til. Vi tror ingen er der at det har noe for seg.  

- Men vi vil nok mene en del om hvilke kommuner som av 

ulike grunner på kort eller langt sikt ikke vil klare å løse 

de kommunale oppgavene alene og så er det opp til 

Storting og Regjering å bestemme hvordan det skal tas 

tak i videre.  

 

Assisterende Fylkesmann i Hedmark  

Anne Kathrine Fossum  

 


