
2 Sentrale føringer 

2.1 Stortingets oppdrag 

Stortinget vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er 
større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. 
 
Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å 
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i 
samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene. 
 
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og 
større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, 
gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige 
frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle 
kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. 
 
Stortinget har følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 Styrket lokaldemokrati 

 
Kommunereformen er en velferdsreform. Den skal handle om bedre velferdstjenester der 
folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge 
barnehager for barna våre. Den skal også handle om hva som skal til for å ta vare på de 
innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusavhengige, 
mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor.  
Reformen handler også om en bedre organisering i områder der både innbyggere og 
næringsliv daglig krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner vil kunne gi en 
mer helhetlig og god planlegging til det beste for innbyggerne. 
 
Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan 
overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha 
behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale 
vedtak. Målet er deretter å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til 
kommunene våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. 
 

2.2 Kriterier for god kommunestruktur 
 

 I januar i år satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ned et ekspertutvalg 
som skulle foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Kriteriene skal 
ivareta kommunens roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
myndighetsutøver.  
 
Utvalgets kriterier  
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 roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for 
lokaldemokrati. 
  



Kriterier for kommunene:  
1. Tilstrekkelig kapasitet  
2. Relevant kompetanse  
3. Tilstrekkelig distanse  
4. Effektiv tjenesteproduksjon  
5. Økonomisk soliditet  
6. Valgfrihet  
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
8. Høy politisk deltakelse  
9. Lokal politisk styring  
10. Lokal identitet  
 
Kriterier for staten:  
11. Bred oppgaveportefølje  
12. Statlig rammestyring  
 

 

Nærmere beskrivelse av hva som inngår i det enkelte kriteriet finnes på side 31 og 32 i meldingsdel 
til kommuneproposisjonene 2015. 
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