
4 Kommunenes oppgaver 
 
De norske kommunene er generalistkommuner. Dette innebærer at alle kommuner skal 
imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester til innbyggerne, planleggings- og 
utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretakelse av 
demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre 

kjennetegn. 

4.1 Tjenesteyting 
Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, og staten stiller krav til de 
kommunale tjenestene. Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene skal være likeverdige. 
Utjevning og likeverdige tjenester mellom innbyggere og mellom geografiske områder har vært et 
sentralt mål i oppbyggingen av velferdsstaten. Kravene til tjenesteytingen er formulert 
i lov og forskrifter, og i nasjonale mål for oppgaveløsningen presentert i de årlige 
budsjettproposisjonene. Sektormyndighetene stiller generelt krav til god kvalitet i tjenestene og at 
tilbudet tilpasses den enkelte. 
Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale 
velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 
Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veie, lokalt 
miljøvern og renovasjon. 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Kvalitet i tjenestene 
Effektiv bruk av samfunnets ressurser 
Likeverdighet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Effektiv tjenesteproduksjon 
Økonomisk soliditet 
Valgfrihet 
Statlig rammestyring 

 
 

4.2 Myndighetsutøvelse 
Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene 
kan for eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi 
tillatelser, fordele tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot 
enkeltindivider, bedrifter eller organisasjoner. Kommunes mangfoldige oppgaveportefølje 
innebærer at kommunen for eksempel fatter vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om 
tildeling av sykehjemsplass, vedtak om byggetillatelser ulike tilskudd til kulturformål og fatter 
vedtak knyttet til spesialiserte oppgaver som psykiske helsetjenester og barnevern. 
Rollen som myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som tjenesteleverandør. 
Offentlig virksomhet har tradisjonelt håndtert ansvaret for myndighetsutøvelsen og 
tjenesteutøvelsen parallelt i samme organisatoriske enhet. Myndighetsutøvelse er i denne 
sammenhengen å forstå som utmåling av tjenester til en part i form av et enkeltvedtak. 
Tjenesteutøvelse er å yte den aktuelle tjenesten i det volum og med den kvalitet som vedtaket 
regulerer. 
 
 
 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 



 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Rettsikkerhet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Tilstrekkelig distanse 

 
 

4.3 Samfunnsutvikling 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og 
utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø 
og folkehelse i videste forstand. 
 
Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og 
forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen 
kommune. 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Helhetlig ivaretakelse av areal- og transport- 
interesser tilpasset klima- og miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i lokal- 
samfunnet og storsamfunnet 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 

 

 

4.4 Demokrati 
Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I 
over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i 
kommunene - kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere ettersom 
velferdssystemet i stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som ansvarlig for viktige 
deler av offentlige ytelser. Kommunene sikrer innbyggerne bedre innflytelse over egen hverdag. At 
innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokale politiske ledere 
og å stille dem til ansvar for deres innsats er en del av kjernen i hele vårt demokratiske 
system. Kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne mener om kommunen som 
demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan pengene prioriteres. Dette er 
også en spore til effektivitet i den enkelte kommune. 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 
Lokal politisk styring 
Levende lokalt folkestyre 
Aktiv lokal politisk arena 

Høy politisk deltakelse 
Lokal politisk styring 
Lokal identitet 
Bred oppgaveportefølje 
Statlig rammestyring 

 


