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1. Hvorfor denne rapporten nå
2. Hovedpunkter fra rapporten
3. Hva sies om Trondheimsregionen  

4. Veien videre ? 

Dagens tema:



For å sikre gode tjenester og en 
god samfunnsutvikling: 

• Hvordan skal kommunene 
jobbe med utvikling av 

forpliktende samarbeid?

• Hvilke grep kan vi ta i 
Trøndelag?

Hvorfor rapport om dette nå? 

• «Nytt» Trøndelag – ett fylke, nye kommuner, nye 
interkommunale politiske råd (regionråd)

• Endret regelverk for interkommunalt samarbeid

• Bedre grunnlag for å identifisere mulige 
forbedringsområder og skissere løsninger 
fremover

• Ønske om tilbakemeldinger på særskilte 
problemstillinger fra kommunene

• Kommunedirektører (ca. 30) har bidratt med sine 
vurderinger  av status og utfordringer fremover



Er dagens 
kommunesamarbeid rigget 

på en mest mulig 
hensiktsmessig måte og på 

de rette områdene? 

Oppdatert kunnskap 
– nye svar i Trøndelag? 

• SSB – regionale befolkningsprognoser mot 2050

• Demografiutvalget

• Distriktsnæringsutvalget

• NORCE-rapporten om flerkommunale byområder

• Rapport NIVI – Kartlegging av interkommunalt 
samarbeid

• Innovasjonsmeldingen; innovasjon i offentlig 
sektor

• Perspektivmeldingen 2021

• Ungdommens distriktpanel  – våren 2021

• Utredning generalistkommuneprinsippet – des 
2022
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Hovedpunkter fra rapporten 

• Nesten 300 formelle samarbeidsordninger, snitt på 35 per kommune
• Ikke systematisk forskjeller etter kommunestørrelse
• Betydelig fornyelse i samarbeidet
• Nedlegging av samkommune har medført oppsplitting av fagmiljø
• Begrenset effekt av kommunesammenslåing på antall samarbeid

• pga av at sammenslåingene ikke omfatter alle nære nabokommuner som inngår i 
sammenhørende kommuneregioner

• Lite omfang målt i økonomi og sysselsetting
• Mye samarbeid mot Møre og Romsdal
• Mange vertskommuner og sentrert vertskommunemodell dominerer
• Mye kjøp og salg av tjenester
• Administrativt samarbeid dominerer
• Stor variasjon i tjenestestruktur og fagmiljøstørrelse
• Behov for mer samarbeid om rekruttering og kompetanseutvikling
• Pandemien aktualiserer forsterket samarbeid
• Utfordring knyttet til styring og stabilitet 

• krevende økonomisk styring, manglende samordning mot kommunes 
tjenesteapparat , svak demokratisk forankring og manglende stabilitet og 
forutsigbarhet

• Bred enighet om regionrådenes viktigste rolle
• Regionrådstrukturen i endring
• Små faglige og økonomiske ressurser



Klare tilbakemeldinger fra kommunedirektørene

• Behov for mer samarbeid – om nesten alle typer oppgaver
• Nye reformer på vei, strengere statlig styring, kamp om 

arbeidskraft, behov for kostnadseffektivisering, digitalisering, 
pandemierfaringer, nye muligheter

• Store merverdier ved dagens samarbeid– minst 50 
suksesser

• Krevende utfordringer: økonomisk styring, samordning mot 
kommunens tjenesteapparat, demokratisk forankring, 
stabilitet og forutsigbarhet

• Tungvint og byråkratisk regelverk om interkommunalt 
samarbeid i ny kommunelov



Ikke systematisk forskjell etter 
kommunestørrelse



Trondheimsregionen IKPR



Mange nyetableringer etter 2015

60% gjelder helse 
og sosial

Fylkesdekkende 
samarbeid om 
helseplattformen, 
legevaktsentraler, 
barnevernvakt, 
regionale fond

Betydelig dynamikk 
i de fleste 
kommuneregioner



Store muligheter for utvidet samarbeid

Støttefunksjoner

Næring og plan

Landbruk og 
miljø

Helsetjenester

Oppvekst

Teknisk

Sosialtjenester

Oppgave
Prosent av kommunene som 

deltar i formalisert samarbeid 
IKT-tjeneste 76
Lønn 63
Regnskap 53
Innkjøpssamarbeid 32
Kommuneadvokat 13
Felles forvaltningskontor 8
Strategisk næringsplan 53
GIS, kart og oppmåling 29
Felles planadministrasjon/plankontor 21
Interkommunal arealplan 21
Helhetlig regional utviklingsplan 11
Byggesak 13
Felles landbrukskontor 18
Skogbrukssamarbeid 18
Kommunepsykolog 37
Responssenter 34
Miljørettet helsevern 32
Jordmortjeneste 32
Kommuneoverlege/samfunnsmed. enhet 26
DMS 24
Kreftkoordinator 24
Psykisk helse 21
Logoped 21
Ergoterapeut 18
Barnevern 76
NAV-kontor 71
PPT 66
Voksenopplæring 11
Kulturskole 3
Felles brannvesen 63
Vannforsyning 13
Kriseteam 5



- Det er bred enighet om regionrådenes viktigste roller
- Samarbeid om næringsutvikling, planlegging, miljø, 

klima, helse og digitalisering innenfor felles bo- og 
arbeidsmarkedsområder

- Flere nyetableringer, både mellom Trondheim kommune og 
de nærmeste nabokommuner

- Miljørettet helsevern, responssenter, psykisk helse,  IKPR 
og mellom Skaun og Melhus (IKT, innkjøp, barnevern). 

- Pandemien aktualiserer forsterket samarbeid og godt 
samarbeid i Trondheimsregionen

- Tilbakemeldingene tyder på at koronahåndteringen først 
og fremst har påvirket samarbeidet i integrerte bo- og 
arbeidsmarkedsregioner i de sentrale delene av fylket. 

- Flere kommuner med deltakelse i andre regionsamarbeid 
- Noen oppgir at det kan være krevende der 

tjenesteutvikling og bred samfunnsutvikling vektes 
forskjellig 

- Trondheim kommune understreker at regionrådet vil være 
en viktig arena for Trondheim kommune sin 
samfunnsutviklingsrolle.

- Trondheimsregionen som organisasjon vil fortsatt 
konsentrere seg om utviklingsoppgaver. 
Trondheimsregionen vil også brukes som arena for 
utsjekk av samarbeid på områder der det ikke er 
formalisert samarbeid i dag, eksempelvis digitalisering 
og miljøoppgaver 

- Fra omegnskommuner understrekes nære bånd og behov 
for langsiktig samarbeid om regionalpolitiske oppgaver

- Det blir sagt at kommunene har stor nytte av den 
kompetansen Trondheim kommune besitter. Samtidig 
blir det vektlagt at omegnskommunene må ha plan- og 
samfunnsutviklingskompetanse internt i egen 
organisasjon, som grunnlag for egen planmyndighet og 
dialog om egen samfunnsutvikling mot politisk nivå.

Hva sies om Trondheimsregionen IKPR



4 brannvesen
4 avfallsselskaper
4 legevakter
5 kompetanseregioner for 
skoler og barnehager
7 IKT-tjenester
8 NAV-kontor
8 PP-tjenester

Dagens tjenestestruktur i Trondheimsregionen 

Er dagens tjenestestrukturer  
rigget på en mest mulig 
hensiktsmessig måte ? 



Utreders anbefaling: 

• Samordnet prosess om gevinstrealisering i nye kommuner
• Overgang til strategisk kommunesamarbeid om tjenesteproduksjon og 

samfunnsutvikling 
• Regionale IKT-tjenester, regionale plankontor og regionale landbrukskontor
• Gjennomgang av dagens samarbeid, oppgavefordeling og organisering i 

Trondheimsregionen
• Utprøving av nye løsninger, ny storbymodell, ny distriktsmodell, ny modell for 

kystmobilisering, helsekommune, ny NAV-modell ….



P4:Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
• Trondheimsregionen skal videreutvikles 

som et effektivt og målrettet samarbeid 
forankret i kommunens politiske og 
administrative ledelse, og i samspill med 
andre samfunnsutviklere. 
Trondheimsregionen er primært et 
samarbeid for felles utviklingsoppgaver. 

• Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi 
har med en tett kobling mot kommunenes 
politiske og administrative styringsorganer. 



• Kommunene grunnleggende også i fremtiden, som
• Tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, myndighetsutøver 

demokratisk arena, og arbeidsgiver 

• Hvilke diskusjoner – og beslutninger – kan tas for å sikre gode 
løsninger fremover ? 

1. På hvilket område ser dere behov for styrket samarbeid 
framover? 

2. Er det behov for å se på organiseringen og innholdet i 
dagens samarbeid?

Veien videre



Overordnet prosess, skisse 
- KS, fylkeskommunen, statsforvalteren

- NIVI-rapporten offentliggjort 2. februar
- Arena Trøndelag 18. februar

- KS kommunedirektør-forum 19. februar og 20. mai
- KS styremøte 1. mars

- Dialogmøte regionrådene
- Statsetatsmøte våren 
- Videre oppfølging i møte med KDU 20.mai

- Oppfølging på Arena Trøndelag 9.-10. juni

For å sikre gode tjenester og en 
god samfunnsutvikling: 

• Hvordan skal kommunene 
jobbe med utvikling av 

forpliktende samarbeid?

• Hvilke grep kan vi ta i 
Trøndelag?



Facebook FylkesmannenTrondelag
Nettside fylkesmannen.no/Trondelag

Takk for oppmerksomheten!

Øystein Johannessen

oyjoh@statsforvalteren.no
Assisterende statsforvalter


