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1. FORORD
NITO har ved flere anledninger gitt uttalelser som omhandler tjenesteproduksjon og samarbeidsformer innenfor
kommunal sektor, men har til nå ikke hatt en samlet politikk innenfor disse områdene. Dette er foranledningen
for å opprette et utvalg som skulle se på en helhetlig politikk innenfor området. Utvalget har vært sammensatt
av personer med forskjellig kompetanse innenfor kommunal sektor og øvrig samfunnsliv. Det har også vært
viktig at kommuner av forskjellige størrelser og fra ulike deler av landet har vært representert.
Utvalget har tatt utgangspunkt i kommuneingeniørens hverdag og bygget sine resonnementer og
synspunkter ut i fra hva vi mener vil gagne samfunnets interesser og ingeniørene i kommunene. Selv om vi
har hatt ingeniøren i sentrum har det faktum at det også er andre faggrupper innen kommunesektoren som
har sammenfallende utfordringer med ingeniøren, noe som nok har vært med å påvirket resultatet.
Det har vært utfordrende å skulle lage en helt ny politikk på et område som er sammensatt av mange
forskjellige elementer og synspunkter. Vi har derfor forsøkt å lage oss et bilde av hvordan vi ser for oss at
kommunal sektor skal klare å løse sine oppgaver i fremtiden, og ikke minst hvilke oppgaver som skal løses.
Med dette som utgangspunkt har utvalget konkludert. Vi er utrolig takknemlige for de innspill vi har fått fra
mange forskjellige bidragsytere, innspill som har vært til stor nytte i vårt arbeid.
Til slutt vil vi takke for oppdraget og håper at rapporten kan bidra til NITO`s politikk innenfor kommunal sektor.
Robert Gærnæ
Utvalgsleder

Relaterte linker og nettsteder:
		 Kommunal- og Regionaldepartementets hjemmesider:
		http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html?id=504
		 Nettsidene ”Bedre kommuner”:
		http://www.bedrekommune.no/
		 KS sine sider med kommunaldokumentasjon:
		http://www.ks.no/u/Dokumentasjon/
		 En introduksjon til kommunenes inntektssystem:
		http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommuneoekonomi/
		Inntektssystemet%20div/Inntektssystemet_for_kommunene.pdf
		 Kommunalt eide foretak, etter organisasjonsform:
		http://www.ssb.no/emner/12/01/stoff/tab-2011-03-28-05.html
		 KOSTRA - Kommune stat rapportering:
		http://www.ssb.no/kostra/
		 Kommunal rapport:
		http://www.kommunal-rapport.no/
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2. UTVALGETS SAMMENSETNING
Utvalget har vært sammensatt av følgende medlemmer:
Leder:
Robert Gærne, Hovedstyret.
Medlemmer: Johannes Devold, NITO Buskerud
Asbjørn Eik Nes, NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland
Kari-Birgit Lien, NITO Oppland
Bård Pedersen, FU-K		
Anton Thomassen, NITO Aust-Agder
Sekretær:
Petter Teigen, NITOs sekretariat, Oslo

3. MANDAT
Hovedstyrets vedtak:
Det nedsettes et ad hoc utvalg bestående av fem medlemmer, hvorav hovedstyremedlem Robert Gærnæ leder
utvalget. Utvalget har i mandat å klarlegge NITOs politikk på området; Kommunestruktur og Forvaltningsnivåer.
Spesielt skal det settes fokus på tjenestetilbudet og rekruttering til teknisk sektor.
Avdelingene oppfordres til å komme med forslag til utvalgsmedlemmer.
Presidenten får fullmakt til å fastsette sammensetning av utvalget i samråd med utvalgets leder.
Innstillingen bør fremlegges før 1. mai 2011.
Utvalgets tolking av mandatet:
Utvalget skal beskrive hvordan vi ser for oss at kommunen skal kunne løse sine oppgaver i framtiden, sett med
ingeniørens øyne. Utvalget skal komme med en anbefalning på hvordan kommunene bør organisere seg for å
møte de utfordringene vi tror vil komme.

4. PROSESSEN
Utvalget har hentet bakgrunnsmateriale fra forskjellige kilder. Offentlige utredninger, interne og eksterne
spørreundersøkelser og gjennom intervju av deltakere på NITOs sentrale avtalekonferanse for kommunal
sektor. Utvalget har hatt fire fysiske møter der innspill og arbeidsoppgaver har vært diskutert. Det har også
mellom møtene vært utvekslet dokumenter og kommentarer.
Utkast til rapport har vært ute på en begrenset høring blant noen kommuneingeniører og deres synspunkter
er i stor grad hensyntatt.
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5. STATUS
5.1 Det norske styringssystemet
I Norge har vi tre forvaltningsnivåer; stat, fylke og kommune. De ulike forvaltningsnivåene er tillagt forskjellige
oppgaver, blant annet ut fra prinsippet om å fatte beslutninger nærmest mulig borgerne. For noen politikkområder fattes det likevel beslutninger på alle forvaltningsnivåer, slik som for eksempel vei. Staten velger også
i noen tilfeller å pålegge underliggende forvaltningsnivåer oppgaver enten gjennom lov eller ved å øremerke
bevilgninger, der fylkene eller kommunene i større eller mindre grad står fritt til å løse oppgavene ut fra lokale
tilpassninger.
Kommune-Norge er sammensatt, og det er problematisk å beskrive en gjennomsnittskommune. Vi har i dag 430
kommuner. De er organisert forskjellig, har ulik utstrekning og ulikt folketall. Alle har imidlertid i store trekk de
samme oppgavene, selv om utfordringene kan være forskjellig.
Vi vil her kort beskrive noen av ulikhetene som skiller norske kommuner fra hverandre, før vi ser på hva
statusen er for en del av de forvaltningsområdene som er spesielt knyttet til ingeniører og teknologer.

5.2 Kommune-Norge - et lite overblikk
I 1837 fikk Norge formannskapsloven som la grunnlaget for det kommunale selvstyret. Prinsippene fra denne
loven ligger fortsatt som et styrende prinsipp for lokaldemokratiet, selv om lovgivningen i dag er betraktelig
mer omfattende, og primært er regulert gjennom kommuneloven.
5.2.1 Antall
Ved innføringen av kommunalt selvstyre var det 392 kommuner i landet. Antallet steg til 747 i 1930, før
antallet igjen ble sterkt redusert rundt 1960 til en var nede i 454. Etter den tid har antallet blitt gradvis
redusert til 430 i dag. Utviklingen de siste 20 årene har vært preget av innlemmingen av rand-kommuner
i noen bykommuner.
5.2.2 Areal
Det er stor variasjon i kommunenes geografiske utstrekning. Norges desidert største kommune er Kautokeino
med sine 9707 kvadratkilometer, men med under 3000 innbyggere. Dette skiller seg betraktelig fra Utsira
med sine knappe 6,3 kvadratkilometer og sine drøye 200 innbyggere. Det norske landarealet delt på antallet
kommuner ville gitt en gjennomsnittskommune på i underkant av 900 kvadratkilometer.
5.2.3 Innbyggerantall
Det er stor variasjon i antallet innbyggere mellom norske kommuner. 75 prosent av kommunene har færre enn
10 000 innbyggere, mens 75 prosent av landets innbyggere bor i kommuner med mer enn 10 000 innbyggere
(2008). Dette kan også illustres i følgende tabell:
Antall innbyggere

Antall kommuner

Sum antall innbyggere

Under 5000

235

569 500

5000 – 9999

91

639 000

10 000 – 19 999

55

783 500

Over 20 000

49

2 745 500

Teoretisk har den norske gjennomsnittskommunen om lag 10 500 innbyggere,.Hvis vi holder Oslo utenfor faller
det gjennomsnittlige innbyggertallet med drøye 1000 personer per kommune.
Rangert innenfor EU/EØS-området kommer Norge ut om lag på midten. Det landet med høyest gjennomsnittlig
innbyggerantall er Storbritannia, hvor hver kommune i snitt har 165 000 innbyggere, mens for eksempel Sveits
er nede på en gjennomsnittsstørrelse på 2500.
Kommunene i våre naboland, Sverige og Danmark er derimot betraktelig mer folkerike, med en gjennomsnittlig
innbyggerantall på henholdsvis drøyt 30 000 og om lag 50 000. Det er i en slik sammenheng viktig å understreke
at en i disse landene både kan finne færre og flere forvaltningsnivåer og at det er store variasjoner i hvilke
oppgaver de ulike forvaltningsnivåene er tillagt.
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5.3 Styringsformer
Den tradisjonelle formen for å styre en kommune bygger på prinsippene fra formanskapslovene av 1837. Det
innbærer valg av kommunestyre blant kommunens innbyggere. Kommunestyret velger et formannskap og
ordfører av og blant sine medlemmer. Formannskapet reflekterer kommunestyrets sammensetning. Formannskapet er mindre enn kommunestyret, og kan delegeres myndighet til å beslutte i alle saker som ikke er tillagt
kommunestyret i henhold til lov.
Siden 1999 har flere kommuner gjennomført direkte valg av ordfører i forbindelse med kommunevalget,
som en prøveordning.
Oslo og Bergen styres kommunene etter et parlamentarisk prinsipp. Det innebærer at et flertall i bystyrene
velger et byråd etter samme prinsipp som forholdet mellom storting og regjering. Byrådet ledes av en byrådsleder, og byrådet har ansvar for å iverksette bystyrets vedtak. Byrådet kan bli kastet hvis det ikke har
bystyrets tillit. Ordføreren har ingen formell politisk rolle, men leder bystyrets møter og har en formell rolle ved
byrådsskifter.
Blant annet på bakgrunn av sin størrelse har Oslo valgt å opprette Bydelsutvalg. Fra 2007 har disse blitt valgt
direkte av bydelenes innbyggere i forbindelse med kommunevalgene. Bydelene i Oslo har beslutningsmyndighet
innenfor en god del saksfelt og har sine egne budsjetter etter bevilgninger fra kommunen.

5.4 Samarbeidsformer
Kommuner kan samarbeide om ulike deler av sine virksomhetsområder. Her vil vi omtale mulige politiske
samarbeidsformer, før vi ser på hvordan kommuner kan organisere tjenesteproduksjon, forvaltningsoppgaver,
drift og innkjøpsfelleskap.
NIVI analyse a/s gjennomførte i 2010 et arbeid for KS, hvor man blant annet så på omfanget av interkommunalt
samarbeid. Rapporten gir ikke noen oversikt over hvor mange samarbeidskonstellasjoner en finner mellom
kommuner på landsbasis, men NIVI antar at deres tidligere undersøkelser fra Nord- og Sør-Trøndelag er
representative. I Sør-Trøndelag fant de 143 formelle samarbeidsordninger, hvorav over halvparten bare gjaldt
mellom to kommuner. I tillegg fant de over 60 forskjellige prosjekter og nettverk i kartleggingen. Det er stor
variasjon mellom kommunene i hvor mange formelle ordninger de deltar i. Eksempelvis deltar Midtre Gauldal i 17
formelle samarbeid, mens Bjugn toppet listen med 41. Omfanget av ulike former for interkommunalt samarbeid
er utbredt, og viser stor variasjon i omfang og organisasjonsform.
5.4.1 Interkommunalt samarbeid
Kommuner kan inngå et interkommunalt samarbeid ved å opprette et styre for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene kan gi styret myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.
5.4.2 Vertskommuner
En kommune kan på et eller flere virksomhetsområder overføre myndighet og beslutningsmyndighet til en annen
kommune innenfor en avgrenset del av den kommunale virksomheten. En avtale om slikt samarbeid skal inneholde hvilke oppgaver og hvilke avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen. Dessuten må en slik avtale
inneholde bestemmelser som regulerer det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunen og vertskommunen samt tidspunktet for overføring av myndighetsansvaret og regler for uttredelse fra samarbeidet.
Man må i tillegg orientere staten ved fylkesmannen om beslutningen. Det kan opprettes en felles klagenemnd
mellom kommunene for beslutninger fattet av vertskommunen.
5.4.3 Samkommuner
Høsten 2010 hadde Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) på høring et forslag om lovfesting av
samkommune-modellen. Modellen åpnet for at to eller flere kommuner på avtalte forvaltningsområder kan
fatte felles beslutninger i et samkommunestyre, valgt av og blant de respektive kommunenes kommunestyrerepresentanter. Det har blitt gjort forsøk med ordningen i to forskjellige samkommuner i Midt-Norge.
Hverken NITO eller de fleste andre høringsinstansene ville anbefale at dette ble en lovfestet ordning .
Kommuner samarbeider også gjennom løsere avtaler fra sak til sak eller gjennom nettverk. Disse samarbeidene
har ofte mer preg av kompetanseoverføring/kompetansedeling enn formelle og varige relasjoner.

8

5.5 Selskapsformer
Kommunene har mange oppgaver det kan
være formålstjenelig å løse på andre måter enn
gjennom tradisjonell forvaltning. Dette gjelder
både når en kommune ønsker å løse en oppgave
i egen regi eller i samarbeid med andre
kommuner. Nedenfor vil det bli gitt en oversikt
over hvordan dette kan gjøres per i dag.
5.5.1 Aksjeselskap (AS)
Aksjeselskap etableres og drives med utgangspunkt i Lov om aksjeselskaper. Eiers ansvar er
i motsetning til andre selskapsformer som er
beskrevet under, begrenset til aksjekapitalen.
Generalforsamlingen er selskapets øverste
organ. Styret forestår selskapets forvaltning/
formuesforvaltning og tilsetter daglig leder.
AS en selskapsform som effektivt begrenser
eiers reelle risiko.
5.5.2 Kommunale foretak (KF)
Opprettelse og drift av kommunale foretak er
regulert i Lov om kommuner og fylkeskommuner.
Et kommunalt foretak er en utskilt og ganske
frittstående del av kommunens forvaltning, men
er ikke et eget rettssubjekt. Bestemmelsene
om kommunale foretak er gjerne utformet med
sikte på organisering av mer forretningspreget
virksomhet i kommunal regi. Det er imidlertid
kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser
som foretaket pådrar seg.
Kommunestyret er foretakets øverste organ
og oppnevner styre og fastsetter vedtekter.
Foretaket ledes av styret, som ansetter daglig
leder. Daglig leder forestår foretakets daglige
drift. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet overfor foretaket, men kan utsette gjennomføringen av vedtak inntil saken er behandlet
i kommunestyret. Styret og daglig leder har
myndighet til å binde kommunen utad, men
ikke lenger enn den tildelte kompetansen gir
grunnlag for.
Kommunestyret godkjenner KF´ets budsjett
og styret står etter dette relativt fritt med
hensyn til sine disposisjoner innenfor dette.
Kommunestyret gir gjerne sine retningslinjer
gjennom selskapenes vedtekter. Da disse ofte
er vidt formulert representerer de ofte
forholdsvis vide fullmakter og handlingsrom for
foretakenes styrer. Denne organisasjonsformen
velges gjerne når kommunen ønsker å ha sterk
politisk påvirkning på ulike sider ved driften.
Daglig drift kan ved siden av valg av styre også
påvirkes gjennom bestemmelser som etiske
retningslinjer, krav til faglige mål etc. At KF
ikke er en selvstendig juridisk enhet, men inngår
som en del av kommunen, betyr at kommunens
avtaleverk med arbeidstakerne også gjelder
for KF’ene.
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5.5.3 Interkommunale selskap (IKS)
Interkommunale selskaper etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten
med denne loven er å gjøre det forsvarlig å etablere interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver i forbindelse med tjenesteyting til innbyggerne og offentlig myndighetsutøvelse. IKS kan også brukes til interkommunalt
samarbeid som har et visst forretningsmessig preg, da ofte som alternativ til aksjeselskaper eller samvirker.
Et IKS er en selvstendig juridisk enhet. Den enkelte deltaker hefter for sin eierandel, av selskapets forpliktelser.
Ved etablering av et interkommunalt selskap opprettes det en skriftlig selskapsavtale. Her bestemmes deltakernes innskuddsplikt og andre ytelser overfor selskapet. Videre bestemmes antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner.
Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og forestår tilsetting av daglig leder. Representantskapet er
høyeste organ i IKS og velger styret. Kommunestyret har få styringsmuligheter overfor IKS. Kommunen skal velge
medlemmer til representantskapet, og kan eventuelt gjennom disse gi signaler og synspunkter til selskapet.
Årsmelding og regnskap skal legges fram for kommunebystyret til orientering. Også her kan kommunestyret
uttrykke synspunkter, men ikke fremme pålegg overfor selskapet.
5.5.4 Stiftelser
Etablering og drift av stiftelser skal skje i medhold av Lov om stiftelser. En stiftelse kan være en alminnelig
stiftelse eller en næringsstiftelse. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet.
Når stiftelsen er opprettet har oppretteren ikke lenger rådighet over formuesverdien. Stiftelsesformen er
derfor dårlig egnet på områder der en ønsker å drive en aktiv næringspolitikk.
5.5.5 Ansvarlige selskaper (ANS, DA, A/L)
Etablering og drift av ansvarlige selskaper skjer i medhold av Lov om selskaper og kommandittselskaper. I
henhold til selskapsloven kan ikke norske kommuner delta i ansvarlige selskap eller kommandittselskaper.
5.5.6 Oppsummering og vurdering av valg av selskapsform
Norske kommuner har i dag en stor frihet til å organisere sine tjenester slik man finner det mest hensiktsmessig. Det har vært en utvikling i retning av etablering av stadig flere selvstendige rettsubjekter. Det er
særlig perioden fra 1990 hvor dette har blitt en vanlig og ønsket løsning.
Eiers forventninger og forutsetninger danner rammene for ethvert selskap. Innenfor denne rammen legges det
til grunn at selskapene ivaretar hensynet til forventninger også på områder som miljø, omstilling, mangfold,
etikk mm. En ytterligere klargjøring av målet med eierskapet i selskapene er viktig for å bidra til at eierskapet
blir forvaltet på en bedre og riktigere måte.
Felles for alle samarbeidsformer er at beslutninger som kan ha stor betydning for kommunens innbyggere
flyttes lengre ”ut” fra kommunens politiske og administrative påvirkning. Ytterligheten kan beskrives i IKS
formen, der politikere ikke har noen reel styringsmulighet, men må begrense seg til å påvirke ”sitt” medlem i
representantskapet, som gjennom representantskapsmøtet kan påvirke styrets disposisjoner.

5.6 Hvordan opplever NITO-medlemmene kommunene som arbeidsplass?
Høsten 2010 gjennomførte NITO en undersøkelse blant tekniske sjefer i kommunene. I alt ble 281 personer
intervjuet. Hele landet var representert, men de ti største kommunene ble prioritert, resten har blitt trukket ut
et tilfeldig utvalg. Av de intervjuede kom om lag halvparten fra kommuner med henholdsvis over og under 5000
innbyggere.
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Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge forskjellige forhold i kommunene vedrørende ressurs- og
kompetansesituasjonen samt vurderinger av kommunenes fremtidige behov.
Undersøkelsen omfattet temaene:
1) Tilfredshet				
3) Kompetanse og kvalifisert arbeidskraft
5) Samarbeid 				
7) Plan- og bygningsloven

2) Oppgraderings- og vedlikeholdsbehov
4) Avgifter/finansiering
6) Eksterne konsulenter

Nedenfor går vi igjennom funnene i undersøkelsen for å skape et bilde av hvordan ingeniøren opplever dagens
situasjon i kommunene.
5.6.1 Tilfredshet
I hvilken grad virksomhetslederne i teknisk sektor var tilfreds ble målt med en skala fra 1 til 6, hvor 1 var svært
lite tilfredsstillende, og 6 var svært tilfredsstillende. For de ulike områdene det ble spurt om varierte tilfredsheten mellom 3,4 og 4,8. Med andre ord en overvekt av positive resultater, men ingen toppscore.
Hvis vi ser på enkeltområdene så vurderes tilstanden innenfor renovasjon som mest tilfredsstillende, med en
score på 4,8. Videre følger landbruksforvaltning, brann og sikkerhet, og oppmåling/geodata med 4,6. i den
nedre enden av skalaen, med en score på 3,4 finner vi vei/samferdsel.
Tilfredsheten varierer mellom små og store kommuner. I de små kommunene er man mer tilfreds med
vei/samferdsel og renovasjon enn i de store kommunene. De store kommunene er mer tilfreds med brann
og sikkerhet, IKT, miljøforvaltning og kommuneplanlegging.
Årsaken til at tilstanden ikke oppfattes som tilfredsstillende er for små økonomiske ressurser til både vedlikehold og investeringer. Blant de som mener tilstanden ikke er tilfredsstillende innen vei/samferdsel er det 64
som oppgir at vedlikehold/oppgradering er årsaken til dette, 60 prosent oppgir investeringer. For kommunale
bygg er tilsvarende tall henholdsvis 59 og 54 prosent.
Mangel på kvalifisert arbeidskraft er også en viktig årsak til utilfredshet. Spesielt innenfor området
oppmåling/geodata sier 72 prosent av de som ikke er tilfreds at dette er på grunn av mangel på kvalifisert
arbeidskraft. Her er imidlertid den generelle tilfredsheten blant de høyeste. For byggsaker/delingssaker,
kommuneplanlegging og naturforvaltning sier henholdsvis 57, 50 og 43 prosent at årsaken til utilfredshet er
mangel på kvalifisert arbeidskraft.
Av de tre områdene med lavest tilfredshet (vei/samferdsel, kommunale bygg og energieffektivisering) er
årsaken til dette små ressurser til vedlikehold og opprustningsarbeid, og til investeringer.
5.6.2 Oppgradering og vedlikehold: Størst behov for ressurser innen vei/samferdsel
Vurdering av oppgraderings- og vedlikeholdsbehovet er varierende innenfor de forskjellige områdene, og
påvirkes av om kommunen har over eller under 5000 innbyggere. Over halvparten mener det er store
oppgraderings- og vedlikeholdsbehov innenfor vei/samferdsel. 70 prosent av de spurte mener dette i
kommuner med mer enn 5000 innbyggere. Innen avløp mener 42 prosent av virksomhetsledere innen teknisk
sektor at det er stort oppgraderings- og vedlikeholdsbehov. 57 prosent mener dette i kommuner med over
5000 innbyggere. For kommunale bygg mener 44 prosent det samme. Her er det kommuner under 5000
innbyggere som trekker mest opp, med 47 prosent.
5.6.3 Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjelder først og fremst ingeniører
Samlet sier 47 prosent at etaten de arbeider i har tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft og kompetanse.
Det er i noen grad et skille mellom små og store kommuner i spørsmålet om de har tilstrekkelig med kvalifisert
arbeidskraft og kompetanse i teknisk etat til å ivareta kommunens oppgaver. 55 prosent av kommuner med mer
enn 5000 innbyggere svarer bekreftende på dette, mens 40 prosent av kommuner med færre enn 5000 innbyggere mener det samme.
Kommunene trenger først og fremst ingeniører (80 prosent av de som mener kommunen ikke har tilstrekkelig
kvalifisert arbeidskraft). 43 prosent svarer også at kommunen har ubesatte ingeniørstillinger. Andre typer
kompetanse det er behov for er sivilingeniører (29 prosent) og teknikere (18 prosent).
Dersom kommunen ikke finner kvalifisert ingeniørkompetanse er det vanligste at stillingen blir stående ubesatt.
Det kan også hende at stillingen bemannes av ansatte med lavere kompetanse eller utdanning. De kommunene
som har ubesatte stillinger mener dette fører til et etterslep og uløste oppgaver (34 prosent), belastning for
andre (29 prosent), dårlig kvalitet på tjenestene (27 prosent) og kostbar konsulentbruk (23 prosent).
11

Kun 4 prosent av de spurte mener at kommuner med færre enn 5000 innbyggere tilrettelegger for systematisk
kompetanseheving av teknisk sektors medarbeidere. Signifikant noen flere (7 prosent) mener at dette blir gjort
i meget stor grad i de kommunene med flere enn 5000 innbyggere.
4) Finansiering: Budsjettsituasjonen oppfattes som langt fra optimal
Kun én prosent mener budsjettet i kommunene er optimalt i dag. 23 prosent mener at budsjettet burde vært økt
med 41 prosent eller mer. Det er signifikant flest av de store kommunene som mener at økningen bør være mer
enn 41 prosent for at den skal bli optimal.
De fleste kommunene har ikke hatt endringer i budsjettandelen som finansieres gjennom kommunale midler
de siste 10 årene (dvs. endringer i andel avgifter eller bevilgninger). 20 prosent sier det har blitt en større
andel gjennom avgifter, mens 31 prosent sier det har blitt en større andel gjennom bevilgninger. Det er
signifikant flere som har fått økning i andel gjennom bevilgninger blant de kommunene som i dag har færre
enn seks ansatte med teknologisk kompetanse.
Blant de som har hatt økning i budsjettandelen gjennom økte bevilgninger svarer 22 prosent at de har hatt en
økning på mer enn 21 prosent. 39 prosent av små kommuner med færre enn 5000 innbyggere vet ikke hvor stor
økningen har vært.
Blant de kommunene som har hatt en økning i budsjettandelen gjennom økte avgifter svarer en fjerdedel at de
har hatt en økning på mer enn 21 prosent, mens 27 prosent sier de har hatt en økning på mellom 0-5 prosent.
36 prosent av kommunene med flere enn seks ansatte med teknologisk kompetanse har hatt mer enn 21
prosent i økning i budsjett andel fra kommunale avgifter. Jo færre innbyggere i kommunen, jo mindre andel av
teknisk etats utgifter er selvfinansiert gjennom avgifter, men 27 prosent vet ikke hvor stor andel som er
selvfinansiert gjennom avgifter.
5.6.4 Høy grad av samarbeid mellom kommuner
82 prosent svarer at kommunene samarbeider med andre kommuner på teknisk sektors områder. Her er det
ingen forskjell mellom små og store kommuner. De vanligste samarbeidsområdene er innenfor renovasjon,
brann og sikkerhet og IKT (mellom 69 og 51 prosent samarbeider her). Det er også betydelig samarbeid innenfor oppmåling/geodata, avløp og vann (mellom 43 og 37 prosent).
Tilgang til kompetanse er den viktigste begrunnelsen for å inngå samarbeid (72 prosent av de med samarbeid
svarer dette). Andre begrunnelser er å spare penger (40 prosent) og bedre tjenester (39 prosent). I forhold til
den målsetningen kommunen hadde med samarbeidet svarer 50 % at resultatet var godt (svart fem og seks på
en skala fra en til seks).
Svarene fordeler seg relativt jevnt på spørsmålet om den ansvarlige for et område mener sammenslåing ville
bedret situasjonen for teknisk sektor i kommunen. Dette gjelder alle temaområdene og svarene synes derfor
lite konkluderende.
5.6.5 Bruk av eksterne konsulenter varierer
Eksterne konsulenter blir benyttet i varierende grad. Fem prosent sier at de benytter konsulenter i meget stor
grad, mens sju prosent svarer i meget liten grad. Svarene varierer svært lite med antall innbyggere og antallet
teknologer tilsatt.
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60 prosent svarer at de benytter 10 prosent eller mindre av teknisk etats budsjett på eksterne konsulenter.
30 prosent vet ikke hvor mye som blir benyttet. 52 prosent mener at bruken av eksterne konsulenter har økt de
siste årene. I hovedsak benyttes eksterne konsulenter til tidsbegrensede prosjekter.
Kommunene er jevnt over fornøyde med de eksterne konsulentene, og svært få er misfornøyd. 44 prosent
mener at eksterne konsulenter er den beste løsningen for kommunen, mens 42 prosent mener det ville bære
bedre å benytte faste ansatte til oppgavene.
5.6.6 Plan og bygningsloven
De fleste tekniske sjefer i kommunene mener de greit kan følge opp kravene i den nye plan- og bygningsloven.
Det er flere kommuner med færre enn 5000 innbyggere som sier de i liten grad har muligheten til dette. Flere
kommuner med over 5000 innbyggere sier de i meget stor grad vil greie dette.
Det området både små og store kommuner uttrykker størst bekymring for, er knyttet til kontroll og tilsyn (45
prosent). Mangel på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse oppgis som den viktigste grunnen til at man ikke har
mulighet til å følge opp kravene (59 prosent). Andre viktige årsaker er mangel på arbeidskraft (37 prosent) og
økonomi (16 prosent).

5.7 Hvordan vurderer arbeidsgiverne arbeidsmarkedet for ingeniører?
Hvert år gjennomfører NITO en behovsundersøkelse blant tariffavtalebundne bedrifter med NITO-medlemmer.
I undersøkelsen, som gjennomføres av Synovate as, spørres arbeidsgiverne om hvordan de vurderer dagens
situasjon og fremtidens behov for ingeniører.
På spørsmålet om hvor vanskelig arbeidsgiveren opplever det er å rekruttere ingeniører i dag, svarer til
sammen 66 prosent i kommunal sektor at dette er ganske vanskelig eller svært vanskelig. Dette er betraktelig
høyere en i de andre sektorene. I privat svarer 58 prosent det samme, i staten er andelen 39 prosent og innen
Spekter-området er andelen 36 prosent.
Også når man spør om man hvor vanskelig en tror det vil være å rekruttere ingeniører om tre år skiller
kommunene seg ut. Her svarer 73 prosent av de spurte arbeidsgiverne i kommunal sektor at dette vil være
ganske vanskelig eller meget vanskelig. Også her kommer privat sektor ut på andre plass med 59 prosent
mens statlig sektor og Spekter følger etter med henholdsvis 42 og 36 prosent.

5.8 Hva vurderer nyutdannede som viktig når de søker arbeid?
I januar hvert år spør NITO fjorårets nyutdannede medlemmer om ulike forhold knyttet til deres situasjon i
arbeidslivet. Undersøkelsen viser blant annet hva de nyutdannede mener er viktigst for dem i valg av arbeidsgiver. Årets undersøkelse viste blant annet at arbeidsmiljøet ble mest vektlagt av de nyutdannede, etterfulgt
av mulighetene til faglig utvikling og at det var en fast stilling. Momenter som lønn og virksomhetens omdømme
synes mindre viktig for de nyutdannede. Noenlunde samme rangering blir også resultatet hvis en slår sammen
verdiene for ”i stor grad” og ”i middels grad”.
Utfordringen med små fagmiljøer kan derfor være en av de viktigste årsakene til at kommuner opplever at det
er vanskelig å knytte til seg nyutdannede ingeniører og teknologer.

5.9 Hva mener NITO-medlemmene om kommunestruktur?
Høsten 2010 gjennomførte NITO en omnibus blant våre medlemmer om deres synspunkter knyttet til kommunestruktur. Det er i denne sammenhengen viktig å understreke man her spurte medlemmer i alle sektorer, og at
vi ikke kan si noe om det er ulikheter i svar basert på hvilken sektor de arbeider, eller ut fra størrelsen på
kommunen de bor i.
Undersøkelsen viser at 68 prosent av de som svarte mener det er behov for å redusere antallet kommuner.
I undersøkelsen ble det også spurt om de ville støtte at sin kommune slo seg sammen med en eller flere kommuner. Her falt oppslutningen til 61,8 prosent, mens 25,1 prosent var i mot. Noen mener med andre ord at noen
andre bør slå seg sammen, men ikke de selv. Flertallet som støtter at egen kommune skal slå seg sammen med
en eller flere kommuner er fortsatt relativt stort. På spørsmål om hvor mange kommuner Norge bør ha ble det
gitt flere alternativer. 29,6 prosent mente om lag som i dag, 60,3 prosent mente om lag en halvering, mens 8,9
prosent mente færre enn 100.
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6. BESKRIVELSE AV FREMTIDEN

Hvilke krav tror vi samfunnet vil ha til tjenestenivået og kvaliteten på tjenestene i 2020?

6.1 Hvilke trender ser vi samfunnet?
Etter utvalgets mening er det mange utviklingstrekk i dagens samfunn som vil påvirke og endre både den
enkeltes, gruppers og institusjoners forventninger til kommunen i 2020. Vi vil nedenfor se på noen viktige
drivkrefter og trender som vi tror vil påvirke kommunenes oppgaver og oppgaveløsning om ti år, vel vitende
om at det er knyttet stor usikkerhet til våre antakelser.
Utvalget ser det som sannsynlig at trenden i retning av større krav både til mengden og kvaliteten på de
tjenestene kommunene produserer vil fortsette og forsterkes. Dette kan innebære at kommunenes ansvar vil
bli utvidet til områder vi ikke kjenner i dag. En av årsakene til at det fremover blir større etterspørsel etter
kommunale tjenester er en stadig aldrende befolkning i Norge. Selv om eldre personer blir i stadig bedre form
og først trenger omsorg og behandling på et senere tidspunkt enn tidligere, stiger gjennomsnittsalderen i
befolkningen så sterkt at kommunenes omsorgsoppgaver likevel vil øke i årene fremover. I mange utkantkommuner forsterkes utfordringene ved at yngre personer flytter fra kommunene. En vil derfor stå overfor store
utfordringer med å rekruttere og beholde personer til å ta seg av veksten innen helse- og omsorgssektoren.
Videre antar utvalget at det på flere tjenesteområder blir større bevissthet og sterkere krav fra befolkningen
om lovfestede rettigheter og standarder som sikrer et mest mulig likt tjenestetilbud over hele landet. For den
enkelte kommune kan en slik rettsliggjøring by på store utfordringer hvis en ikke besitter den kompetansen
som blir forutsatt fra sentrale myndigheter. En annen side av dette vil trolig være at de lovpålagte kravene vil
være knyttet til ulike former for minimumsstandarder. Utover lovpålagt tjenestenivå vil kommunene eller private
aktører i sterkere grad enn i dag tilby ekstratjenester for et påslag i pris. Her vil ulike kommuner velge ulike
løsninger, avhengig av politisk flertall, tilgang på kompetanse osv.
Mediene vil i så måte spille en enda viktigere rolle i å overvåke og kontrollere at kommuner og foretak oppfyller
de sentralt pålagte kravene.
Utvalget legger også til grunn at fokuset på miljø og energibruk vil vedvare og forsterkes frem til 2020. Dette
igjen betyr at mange kommuner må endre mange av sine prioriteringer, spesielt til driften av egne bygg, men
også i forhold til blant annet byggsaker med mer.

6.2 Krav fra innbyggere/brukere/borgere
Innbyggerne vil i takt med kompetanseutviklingen i samfunnet bli mer kravstore og i sterkere grad kjenne til
sine rettigheter enn de har gjort tidligere. Denne utviklingen vil også presse frem nye løsninger på hvordan
kommunene løser sin kontakt med brukerne av kommunale tjenester. Utvalget antar at bruken av ulike elektroniske medier vil endre brukergrensesnittet mellom kommunalforvaltning og brukerne. På den annen side vil
mye av kommunalvirksomhet fortsatt være bundet opp mot omsorgstjenester, og her er det som kjent viktig
med menneskelig kontakt mellom bruker og kommunen. Kravet om effektivisering og kostnadsstyring vil styrke
argumentene for mer omfattende bruk av velferdsteknologi i helsesektoren, blant annet slik at mange eldre kan
fortsette å bo hjemme, men få tilsyn gjennom ulike sensorer og alarmer som overvåkes av vaktsentral.
Mange norske kommuner forholder seg i dag i forvaltningen til en åpenhet mot brukerne begrenset av
”normalarbeidsdagen”. Utvalget antar at det vil presse seg frem et krav fra innbyggerne om en mer tilgjengelig
offentlig forvaltning også i kommunesektoren, som vil føre til lengre åpningstider og tilgjengelighet, også i
helger og i ferietiden. Dette vil sette dagens arbeidstidsordninger og avlønningssystemer under press.
Økt kompetanse blant brukerne, trolig mer rettighetsbasert regelverk og et krav om større fleksibilitet kan
føre til at dagens kommunale saksbehandlere i sterkere vil utvikles fra å være søknadsmottakere til å bli en
rådgivningstjeneste. En slik rolle vil meget mulig føre til at kommunene i større grad må arbeide tverrfaglig på
områder som tidligere var delt inn i separate prosesser.
Rettighetsfokuset og kravet om standarden på de kommunale tjenestene vil bidra til mer omfattende bruk
av brukerundersøkelser og ulike former for benchmark-modeller. Hensikten med å benytte slike modeller vil
være å avdekke både om innbyggerne er fornøyde, om de kommunale tjenestene kan produseres på en bedre
og mer kostnadseffektiv måte, og hvordan man løser sine oppgaver sammenlignet med andre kommuner.
Bruken av slike verktøy vil bidra til hyppigere endring både i organiseringen og den enkelte kommunalt
ansattes arbeidshverdag.
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En sterkere rettighetsfokusering samt større krav til fleksibel oppgaveløsning og flere statlige pålegg, legger
press på hvordan en kan opprettholde et reelt kommunalt selvstyre. En undergraving av dette prinsippet, vil
kunne føre til at stadig flere vil stille spørsmål ved om det kommunale selvstyret er reelt.

6.3 Krav fra sentrale myndigheter (staten og fylkeskommunen)
Utvalget har over pekt på at det i sterkere grad enn tidligere vil bli stilt krav fra sentrale myndigheter gjennom
lover og retningslinjer om innbyggernes rettigheter enn tidligere. Dette medfører at den kommunale friheten
til å løse oppgavene på en måte som er best mulig i tråd med lokale krav og forventninger svekkes. En annen
side av disse påleggene fra sentrale myndigheter er at det vil fordre en annen og mer spesialisert kompetanse
i de ulike kommunene. I mange kommuner vil dette skape problemer, fordi kompetansen som kreves ikke er
tilgjengelig i den enkelte kommune. Dette kan igjen medføre at kommuner i enda sterkere grad blir tvunget til å
samarbeide med andre kommuner, eller kjøpe dyre konsulenttjenester fra private tilbydere i betraktelig større
utstrekning enn vi ser i dag.
Utvalget har også diskutert om vi i 2020 vil oppleve at flere statlige tjenester vil bli tillagt kommunene, om vi
vil oppleve at flere av dagens kommunale tjenester vil bli underlagt statlig kontroll enn i dag, eller om en vil se
et bytte av ansvarsområder mellom kommune, fylkeskommune og staten. Utvalget er åpne for at alle disse
mulighetene er til stede, men mener det er størst sannsynlighet for at en vil se en endring i ansvarsområder
mellom kommunene, fylkeskommunene og staten samt at kommunene kan bli tillagt noen nye oppgaver som
det offentlige i dag ikke er ansvarlige for. Utvalget mener imidlertid at omfanget av oppgaver vil være
noenlunde konstant.
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6.4 Krav fra ingeniørene i kommunene
Kommunene har i dag en stor utfordring med å være en attraktiv arbeidsplass for så vel nyutdannede ingeniører,
som for ingeniører fra privat næringsliv. Samtidig er teknisk sektor i kommunene eneste tilbyder av ingeniørarbeidsplasser i mange kommuner og er slik helt avgjørende for at folk med ingeniørutdanning bosetter seg i
distriktene. Ingeniørarbeidsplasser kan være avgjørende for at kommunene får dekket sitt behov for fagpersoner også innen andre sektorer, ved at begge ektefeller har mulighet for kompetansearbeidsplasser. Det er
derfor avgjørende for kommune at de organiserer seg slik at teknisk sektor er attraktiv og leveringsdyktig.
Gjennomsnittsalderen for medlemmene som har levert tall til NITOs lønnsstatistikk i kommunalsektor har de
siste 15 årene steget med fem år. Gjennomsnittsalderen ligger i dag på over 50 år. Det er derfor avgjørende at
det frem mot 2020 gjøres et arbeid på flere fronter for å synliggjøre de mulighetene som ligger for ingeniører å
arbeide i kommunesektoren.
For å kunne skaffe godt kvalifiserte ingeniører til kommunene i fremtiden er det flere forhold som må være på
plass. For det første mener utvalget at lønnsnivået for kommuneingeniører må opp på et konkurransedyktig
nivå sammenlignet med andre ingeniørgrupper. Uten konkurransedyktig lønn vil kommunene aldri kunne bli en
tilstrekkelig attraktiv arbeidsplass.
Det er også svært viktig at det i den enkelte kommune skapes et godt arbeidsmiljø over profesjonsgrenser og
innenfor profesjonene. For å få til dette må en ha et fagmiljø som stimulerer den enkelte og som ved sykdom,
permisjoner, ferier og lignende ikke påfører de andre medarbeiderne for mye merarbeid, som igjen kan innebære utbrenthet og lignende. For at ingeniørene fremover skal ha muligheten til å gjøre en tilstrekkelig god jobb
for kommunenes innbyggere kreves betraktelig større muligheter for faglig utvikling. Dette vil bidra til at oppgavene løses bedre for kommunenes innbyggere, men sikrer også ingeniørene en mer stimulerende arbeidsdag,
samtidig som behovet for eksterne konsulenter og rådgivere reduseres.
På samme måte som ønskene blant kommunenes innbyggere endres, endres også ingeniørens krav og forventninger til kommunen som arbeidsgiver. Utvalget legger til grunn at også ingeniørene vil ha et ønske om å kunne
arbeide mer fleksibelt. For eksempel utover normalarbeidsdagen i noen perioder og med muligheten for å kunne
arbeide fra hjemmet eller hytta uten av å være stedbundet til kontoret innenfor regulerte åpningstider.
Dette kombinert med ingeniørens ønske om at fritiden blir vernet for mer arbeid blir en utfordring. For mange
kommuner vil dette bety en omveltning i hvordan man styrer administrasjon og tjenesteproduksjon, og vil stille
store krav til administrativ ledelse i utformingen av fleksible modeller som både ivaretar arbeidstakernes
rettigheter og oppfyller innbyggerens forventninger til tjenestenivå.
En ingeniør kommer sjelden alene. For å tiltrekke seg ingeniørarbeidskraft utenfor de større sentrene står en i
tillegg overfor en annen viktig utfordring. Også i fremtiden vil de aller fleste norske familier bestå av ektefeller/
samboere med barn/ungdom. Disse vil stille krav til arbeid for ektefellen og skole og/eller barnehage for barna
samt at de alle vil ha krav til tilgang til institusjoner som ofte er lokalisert i større og mindre byer, slik som kino,
teater, kafeer og andre fritidstilbud. For andre er friluftsliv og jakt og fiske vel så viktig.
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7. ULIKE LØSNINGER
Som belyst i det tidligere er Norge et sammensatt land, med små og store kommuner og hvor størrelsen i areal
ikke nødvendigvis har noen sammenheng med antallet innbyggere. Noen kommuner har ett naturlig sentrum,
andre har flere. Noen kommuner har naturlige grenser fordi de er en øy eller avgrenset av fjell eller elver.
For andre igjen er det mer historisk årsaker til kommunegrensene.
Mye av offentlig debatt i Norge har gått i skjæringspunktet mellom å videreføre og utvikle et levende lokaldemokrati versus kravene til effektiv ressursutnyttelse. Denne debatten er vanskelig fordi den for mange
berører deres lokalsamfunn og er ofte initiert av andre enn innbyggerne selv.
Staten har i forskjellige perioder forsøkt å endre antallet kommuner. På femti- og sekstitallet benyttet man i
stor grad ulike former for ”tvang” for å få til sammenslåinger, mens man i de siste årene har forsøkt med tidsbegrensede incentiver, slik som å beholde begge kommunenes bevilgninger i en tidsbegrenset periode. På den
annen side tildeles kommuner med lavt innbyggertall høyere bevillinger enn kommuner med flere innbyggere,
per capita. Ulike virkemidler slår hverandre med andre ord i hjel.
Mange forslag har blitt fremmet for å endre antallet kommuner de siste 20 årene. Det mest omdiskuterte var
nok Rattsø-utvalgets innstilling, som blant annet la til grunn at den norske ideal-kommunen burde bestå av om
lag 10 000 innbygger. Utvalget argumenterte for at man måtte opp i et slikt antall innbyggere for å kunne tilby
et tilstrekkelig godt tilbud til kommunens innbyggere. Få, om ingen, av utvalgets forslag har blitt satt ut i livet.
For å bøte på en del kommuners utfordringer har en i kommuneloven åpnet for vertskommune-modellen og
hatt prøveordninger med samkommuner. Ikke minst vertskommune-modellen har fått et visst omfang og bidrar
til at mange kommuner har løst en del utfordringer en har hatt. Dette gjelder spesielt innenfor avgrensede
fagområder, hvor kommunen selv mangler kompetanse eller kapasitet. Desto flere fagfelt en vertskommune
overtar, desto mer undergraves det lokale selvstyret i kommunen som blir betjent. Legitimiteten og hensiktsmessigheten i å opprettholde egen kommune må vurderes fortløpende i en vertskommunemodell.
Argumenter som har blitt brukt for å beholde småkommunene er at avstanden mellom brukere og kommunesenteret eller stedet der avgjørelsene blir tatt blir for lang og at muligheten til påvirkning for brukere/innbyggere blir vanskeliggjort ved sammenslåinger. Paradoksalt nok er det nettopp dette som skjer når forskjellige
tjenester blir satt ut til forskjellige eksterne aktører eller til interkommunale selskaper og lignende.

7.1 Hvilke kritiske faktorer må være på plass for at ingeniørene skal kunne
løse sine oppgaveri 2020?
Etter utvalgets mening må flere faktorer være på plass for å løse kommunenes oppgaver innenfor teknisk
sektor og i de delene av helse- og omsorgstjenestene hvor bioingeniørene er sentrale.
For det første er det viktig med et tilstrekkelig godt og robust fagmiljø i kommunen. Utvalget har definert
det til å bestå av minst tre ingeniører. Dette vil kunne bidra til et minimum av spesialisering, samtidig som
en i noen grad er dekket opp ved avvikling av ferier, opplæring, sykdom og ved vakanse i stillinger. Det er
viktig å understreke at behovet for ingeniører er betraktelig større i de aller fleste kommuner.
Det må eksistere en nærhet til både brukere og beslutningstakere. Dette for på den ene siden kunne levere
tilstrekkelig gode råd når beslutninger skal fattes, evne å iverksette vedtak og på den andre siden være
tilgjengelige for kommunens innbyggere.
Muligheten for strukturert oppdatering og utvikling av kompetanse må være tilstede, slik at ingeniørene til
en hver tid kan bidra til gode beslutninger og god oppgaveløsning.
Mange vil si at løsningen på de punktene som er nevnt over er at kommunen ”bare” kan kjøpe ingeniørtjenestene
eksternt. Utfordringen blir da hvordan kan en kommune uten teknisk kompetanse kunne bestille gode tjenester
eksternt, til en fornuftig pris og som oppfyller de kvalitetskravene som stilles.
Bestillerkompetanse er derfor utvalgets fjerde punkt over hvilke forhold som må være på plass for at
ingeniørene skal kunne fylle sin rolle overfor besluttende myndigheter og kommunens innbyggere. Med 		
bestillerkompetanse mener utvalget at det også er viktig for kommunen å ha en grunnkompetanse som kan
kvalitetssikre de tjenestene som kommunen kjøper.
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Kommunene må som minimum bemanne teknisk sektor tilstrekkelig til å opprettholde bestillerkompetanse for de
tjenester som ikke kan utføres i egen regi. Kvalifiserte kjøp krever ingeniører som kan levere beslutningsgrunnlag til besluttende myndigheter. Utvalget er av den oppfatning at kommuner som verken ved egne ansatte eller
ved eksterne kjøp kan levere innbyggerne forventede tjenester, bør søke samarbeid med andre kommuner eller
innlede en sammenslåingsprosess.

7.2 Hvilke alternativer står vi overfor?
7.2.1 Status quo
I 1994 var det 435 kommuner i Norge, som i dag er redusert til 430. Vi ser med andre ord en utvikling som
beveger seg meget sakte i retning av færre kommuner. Teoretisk er det mulig å opprettholde en tilnærmet lik
kommunestruktur også fremover. Dette kan bidra til å sikre lokaldemokratiet, noe som vurderes som positivt.
På den annen side vil kommuner som mangler tilstrekkelig kompetanse lide under en slik status quo tankegang
og over tid ikke kunne levere de tjenester og de forvaltningsvedtakene de etter loven er forpliktet til.
7.2.2 Tilrettelegging for mer interkommunalt samarbeid
Som vist tidligere i notatet foregår det et bredt interkommunalt samarbeid på kryss og tvers i kommune-Norge,
gjennom ulike former for samarbeid fra løse nettverk til interkommunale selskaper. Ved å styrke denne formen
for samarbeid er det mulig å i større grad produsere de tjenestene en kommune skal levere på et nivå og til en
pris som synes fornuftig for innbyggerne. Utfordringen er å organisere samarbeidet slik at det ikke bidrar til
mer byråkrati, den folkevalgte kontrollen opprettholdes og ansvaret for virksomheten ikke forvitrer.
7.2.3 Vertskommuner
Fra 2007 har norske kommuner fått lov til å samarbeide gjennom den såkalte vertskommune-modellen.
Den innebærer at to eller flere kommuner kan overlate til en annen kommune å overta det administrative
ansvaret for en eller flere forvaltningsoppgaver. Man kan gjennom å oppnevne en nemnd sikre politisk innflytelse i prinsipielle spørsmål. Opprettelsen av en vertskommune-avtale innbærer ikke opprettelsen av et nytt
rettssubjekt, men at forvaltningsoppgaven overlates til en annen kommune. Denne modellen åpner for at mindre
kommuner kan få tilgangen på kompetanse de ellers ikke ville ha hatt. På den annen side svekkes kommunens
samlede kompetanse og ansvarsområde ved å inngå en slik form for samarbeid, med mindre kommunene blir
enige om å ”bytte” forvaltningsområder. En kan også se for seg at en kommune setter bort ansvaret for mange
av sine oppgaver til en eller flere vertskommuner og på den måte blir kommunestyrets oppgave i større eller
mindre grad å opptre som et forretningsministerium og ikke et folkevalgt organ som ivaretar de lokale
interessene til sine innbyggere.
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7.2.4 Samkommuner
Samkommune-modellen skiller seg fra vertskommunen ved at to eller flere kommuner velger å opprette et eget
rettssubjekt innenfor en eller flere forvaltningsoppgaver med et eget samkommunestyre bestående av valgte
representanter fra kommunene. Gjennom denne modellen kan man samle kompetansen i flere kommuner for å
løse et sett av forvaltningsoppgaver. Per i dag har denne modellen bare vært gjennomført gjennom to prøveordninger gjennom samkommunene i Midtre Namdal og Innherred i Trøndelag. Ordningen er ikke lovfestet.
Evalueringene fra disse prosjektene har vært gjennomgående positive. Som negativt ved modellen er det blant
annet pekt på at en gjennom indirekte valg av samkommunestyrerepresentanter svekker lokaldemokratiet.
Dessuten er det påpekt fra mange hold at modellen bidrar til å innføre et nytt forvaltningsnivå i den norske
styringsmodellen2.
7.2.5 Frivillig sammenslåinger
Det har aldri eksistert noe hinder for kommuner på frivillig basis kan slå seg sammen. Det siste tiåret har dette
likevel ikke skjedd i noe særlig omfang. Grunnene til det er mange, men blant annet lokalisering av funksjoner,
tilhørighet, politisk tyngdepunkt, geografiske hindre og tap av statlige overføringer har vært sentrale ankepunkter lokalt mot sammenslåinger. Positive effekter av å slå sammen kommuner kan være å frigjøre ressurser
til å bygge mer funksjonelle strukturer, med større fagmiljøer og i noen tilfeller mer kostnadseffektive tjenester.
På den annen side vil avstanden mellom beslutningstakere og den enkelte velger bli større.
7.3.6 Tvungne sammenslåinger
Sentrale myndigheter har gjennom de siste tiårene vært tilbakeholdne med å benytte tvang for å få til
kommunesammenslåinger. Det er ulike grunner til dette, de fleste er ideologiske og prinsipielle knyttet til
holdninger til det lokale selvstyret. For de politiske partiene vil det være en avveining mellom ønske og vilje
til å styre mot en bestemt kommunestruktur opp mot vurderinger om tap av oppslutning og popularitet
nasjonalt og lokalt. Tvungne sammenslåinger kan også lokalt føre til polarisering, lokaliseringskamper og
svekket effektivitet på grunn av motstand blant de involverte.
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8. OPPSUMMERING
Utfordringene står i kø for kommunene fremover. Norge har kommuner i forskjellig størrelser og med
forskjellige utfordringer innenfor rekruttering, geografisk avstand, fagmiljø osv. Sett fra et ingeniørperspektiv
er utfordringene størst i de minste kommunene med blant annet å skape et bærekraftig og kompetent fagmiljø
for ingeniørene. Utvalget vil også peke på at det innenfor mindre kommuner kanskje er der de mest spennende
ingeniørjobbene er. I mindre kommuner vil ingeniørene som oftest ha et bredere arbeidsfelt og mindre grad av
spesialisering, noe utvalget synes er positivt.
Etter utvalgets erfaring er ingeniørmiljø på under tre personer svært sårbare og lite attraktive for
nyutdannede ingeniører og dermed definert av oss som en minimumsbemanning innenfor bl.a. teknisk
sektor (se side 17).
Utvalget er av den formening at det i dag er for mange kommuner i Norge, men kan ikke konkludere med
at det er mulig å lage en ”mal” som kommunene skal passe inn i. Det er mange lokale forhold som vil være
bestemmende for hvordan idealkommunen bør organiseres.
Mange fagmiljø innenfor kommunal sektor, i tillegg til ingeniørene, har en høy grad av spesialisering som krever
spesielle typer kompetanse. Disse miljøene vil kanskje i større grad enn teknisk sektor og ingeniører ha behov
for større kommuner, eller organiseres i større enheter som interkommunale samarbeid, selskaper osv. Ved
bruk av ulike selskapsformer må en være oppmerksom på faren for svekkelse av det kommunale selvstyret.
Dette har vært et viktig argument for utvalget ved vurderingen av behovet for større kommuner.
Det er vanskelig å tallfeste et minimumsantall av innbyggere i en kommune, og utvalget ser ikke for seg at en
slik tallfesting er hensiktsmessig. Samtidig mener utvalgets at mange kommuner i dag er for små til å takle de
utfordringer som kommer i forhold til bl.a. fagmiljø, rekruttering osv. Utvalget er av den formening at antall
kommuner kan halveres, men at det også i framtiden vil finnes kommuner med relativt få innbyggere pga forhold
som geografi og manglende infrastruktur.
For å få et større tempo på sammenslåinger av kommuner er det nødvendig med en rekke tiltak som er av
både positiv og negativ karakter. Kommunenes inntektssystem er i dag til hinder for kommunesammenslåinger
(også frivillige). Blant annet er små-kommunetillegget ett av flere virkemidler som kan være til hinder for
sammenslåinger. Utvalget legger til grunn at dagens overgangsordning videreføres på minst dagens nivå.
Utvalget ønsker også at det innføres en engangskompensasjon ved kommunesammenslåinger. Den skal
brukes til investeringer i for eksempel infrastrukturtiltak, eller øvrige tiltak som fører til varig gevinst for
de sammenslåtte kommunene. Kompensasjonen bør være av en betydelig størrelse, slik at sammenslåingen
blir attraktiv.
Utvalget mener dessuten at det bør varsles større statlig styring med kommunesammenslåinger, og at dette
arbeidet intensiveres. Stortinget bør legge føringer på at navngitte kommuner skal slås sammen og gi disse
kommunene for eksempel to år på å gjennomføre sammenslåingen. Dersom det innen denne tidsfristen ikke er
oppnådd enighet lokalt om hvordan dette skal gjennomføres blir da sammenslåingen gjennomført fra sentralt
hold.

8.1 Konklusjon
Et ingeniørmiljø må bestå av minst tre personer
Interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslåing må iverksettes der fagmiljøene er for små
Antall kommuner i Norge kan halveres
Inntektssystemet må ikke være et hinder for ellers rasjonelle kommunesammenslåinger
Det må åpnes for en betydelig engangskompensasjon ved sammenslåing.
Det må i større grad benyttes statlig styring av kommunesammenslåinger
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