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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/86- Dato: 07.01.2015  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2015 kl 1300-1600.  

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Johnny Nilssen (fung rådmann 
Klæbu), Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Kai Terje 
Dretvik, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Marit Myrstad Teigen, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Ast-
rid Haugslett 

 

RF 01/15 Referat fra møte 12.11.2014 
Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 12.11.2014 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 12.11.2014 godkjennes. 

 

RF 02/15 Kommunereform – presentasjon av sak fra Trondheim kommune. 
Sak:  Prosessene ruller og går i den enkelte kommune, og nå er også rådmannen i Trondheim sitt 

saksframlegg offentlig. Som både fylkesmannen og KS flere ganger har påpekt er Trondheim 
kommune sitt ståsted viktig ikke bare for Trondheimsregionen, men for hele Trøndelag. Trond-
heim kommune har laget en svært grundig sak som også tar for seg forholdet til regionnivået, 
Sigmund Knutsen vil orientere om hovedpunktene i saken, med tilstrekkelig tid for spørs-
mål/diskusjon i etterkant.  

  
Vedlegg 2: Trondheim kommune sitt saksframlegg. 

Vedlegg 3: Trondheim kommune sin utredning. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

RF 03/15 IKAP2 – høringsinnspillene og den videre behandlingen. 
Sak: Høringsfristen har nå gått ut, men det mangler fortsatt noen, tre eksterne og tre av kommunene 

har ennå ikke uttalt seg. Det er kalt inn til et ordførermøte 29. januar for å diskutere prosessen 
framover og hvordan de forskjellige innspillene skal håndteres, men det er både nyttig og viktig 
at også Rådmannsforum starer diskusjonen om dette. Vedlagt er et notat om vurdering av de 
forskjellige forslagene til justeringer fra kommunene, og to oversikter over de interne og de eks-
terne høringsuttalelsene. 

 

Vedlegg 4: Notat til Rådmannsforum. 

Vedlegg 5: Høringsuttalelser kommunene Trondheimsregionen. 

Vedlegg 6: Høringsuttalelser eksterne parter. 
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Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
RF 04/15 Rullering av strategisk næringsplan - tettere samarbeid på næringsutviklingsområdet. 

Sak Strategisk næringsplan (SNP) ble vedtatt i 2010, og skulle ha et 10-års perspektiv. Nå midt i 
planperioden er det naturlig å se på om det er behov for justeringer, med dagens endringstakt 
kan 5 år være lang tid. Strategisk næringsplan har ett overordnet mål og seks delmål: 

 
Overordnet mål  

 Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020 [Det vil si øke med 17 mrd].  

 

Delmål: 
1. Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsk-

nings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene 
2. Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, 

FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor det 
er betydelige marked 

3. Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge 
4. Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og star-

te en bedrift 
5. Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav  
6. Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge  

 Til hvert delmål er det utarbeidet en rekke strategier, trettifem i alt. 
 

 
Næringsalliansen i Trondheimsregionen har blitt bedt om å ta ansvar for rulleringsprosessen, og 
sjøl om det ikke er vedtatt ennå blir det mest sannsynlig en prosess gjennom 2015 der både 
kommuner og næringslivet blir involvert gjennom workshops/åpne møter. Prosessen vil starte 
med utarbeidelsen av et statusdokument som summerer opp erfaringene fram til nå. Endelig 
vedtak stipuleres foreløpig til Regionrådet i desember 2015, men det kan kanskje være vel op-
timistisk. 
 
Dette er en sak dere som rådmenn kommer tilbake til i flere omganger, men det kan likevel være 
fornuftig å starte diskusjonene allerede nå, og med fokus på disse spørsmålene: 

• Hvor relevant oppleves SNP for den enkelte kommune? 
• Bør den forenkles/forkortes? 
• Hvordan bør prosessen legges opp? 
• Er det analyser/utredninger som vi ikke har som bør utarbeides som grunnlagsdokumen-

ter? 
• Har Næringsrådet den rette sammensetningen? 

  
Ett spørsmål til som delvis henger sammen med rulleringsprosessen, er om det er behov for og 
ønskelig å diskutere et tettere samarbeid mellom næringsutviklingsapparatene i Trondheimsre-
gionen. Næringsutviklingsarbeidet oppleves som ganske fragmentert, med spredte og små mil-
jøer. Det kan være fornuftig hvis rollene er veldig forskjellig, for eksempel slik at SNP oppleves 
lite relevant for det kommunale apparatet, og best ivaretas gjennom et interkommunalt samar-
beidsorgan som Trondheimsregionen. Vi vil samle næringsutviklingsapparatet 27. januar både 
for å diskutere rullering av SNP og muligheten for et tettere samarbeid, men det er naturlig å 
diskutere det med rådmennene først. En slik diskusjon henger selvfølgelig samme med en even-
tuell kommunereform, men er relevant uavhengig av det også. Spørsmålet reises nå for å lodde 
stemningen om det er verdt å gå videre med diskusjonen.  
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Forslag til vedtak: 

Innspill i møtet tas med i den videre prosessen med rullering av SNP. 

 
RF05/15 Utpeking av nytt medlem til Næringsrådet. 

 Som kjent slutter Roy Jevard som rådmann i Mehus kommune 1. mars. Det betyr at Nærings-
rådsmøte i januar blir hans siste, og at Rådmannsforum må utpeke nytt medlem til Næringsrå-
det. 

 
Forslag til vedtak: 

Som nytt medlem i Næringsrådet utpekes . 

 
 

RF 06/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.02.2015 
 Møtet vil være i Orkdal.  

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 07/15 Orienteringer. 
 
RF 08/15 Åpen post/eventuelt. 

  

 
 

 

 

Knut Dukane   Bård Eidet 
Leder Rådmannsforum  Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 12.11.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato: 18. november 2014  
 

Sted: Leangen gård 

Tidsrom: Onsdag 12. november 2014 kl 1500-1800 

Til stede: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Olaf Løberg, Roy Jevard, Grethe Metliaas, 
Bård Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Jon Hoem, Brita Aasprang.  

Forfall: Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Kjell Fosse, Odd Inge Mjøen, Stein A Ytterdahl, Morten Wolden. 
 

    

RF 41/14 Referat fra møte 19.08.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 19.08.2014 godkjent. 

 
RF 42/14 Deponisaken – resultat av høringen og videre behandling framover? 

Orientering: Esther Balvers orienterte. 

Fra møtet: Det ble en diskusjon både om deponisaken spesifikt og IKAP-prosessen mer generelt.  
Innspill: 
Viktig med kobling utbygging E6 Sør og gjenbruk av masser. 
Statlige myndigheter bruker IKAP for å gå i mot kommunens arealplan – demokratisk utford-
ring. IKAP har blitt mye mer enn næring, som var utgangspunktet. Har vi puttet for mye inn i 
IKAP?  
Uten politisk forankring ingen lojalitet. Rådmennene må ta ansvar for forankringen. 
Fylkesmannen bør være forsiktig med å bruke IKAP for mye, ikke juridisk status. Utfordringen 
for ordførerne å ta det tilbake til kommunestyrene. 
Vanskelig å vite hvordan høringsuttalelsen til IKAP skal utformes.  
Regionrådet bør bruke tid på denne diskusjonen. 
 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til den foreslåtte saksgangen. 

 
RF43/14 Trondheimsregionen 2040 

Orientering: Jon Hoem og Brita Aasprang orienterte. 

Fra møtet: Rapporten må sendes til rådmennene, vil ha en mening om det. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 
RF 44/14 Saksbehandlingsprosjektet – evaluering av private planprosesser av Asplan Viak 

Orientering: Sissel Arctander orienterte. 

Fra møtet: Dette blir viktig som kunnskapsgrunnlag – ikke som rangeringsinstrument. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF45/14 Kommunereform. 
Orientering: Daglig leder orienterte kort. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 46/14 Utviklingsplan Trondheimsregionen 2015.. 
Fra møtet: Daglig leder orienterte kort om hvilke premisser som legges til grunn. 

Vedtak: Innspill i møtet legges til grunn for rullering av utviklingsplanen. 

 

RF 47/14 Radikalisering av ungdom – oppfølging av mulige Syria-farere. 
Fra møtet: PST orienterte om nasjonal sikkerhetsvurdering og fenomenkunnskap om radikalisering. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 
RF 48/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 12.12.2014 

   

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 49/14 Orienteringer  

- Ingen orienteringer denne gangen 

 

 
RF 50/14 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  
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Saksframlegg 
 
 

Kommunestrukturreformen - retningsvalg og oppgaver   

Arkivsak.: 14/27761 
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Bystyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med 
kommunestrukturreformen:  

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med 
Trondheim. 

 
Disse geografiske alternativene er aktuelle både med og uten flere oppgaver fra fylke og 

stat.  
 

 Bystyret ser også byfylkemodellen som et aktuelt retningsvalg for det videre 
arbeidet, med  eller uten kommunesammenslåinger, og med aktuelle statlige 
oppgaver.  

 
2. Dersom Trondheim kommune ikke blir byfylke, vedtar Bystyret at det skal arbeides for at 

følgende oppgaver skal overføres fra staten og fylkeskommunen til Trondheim kommune: 
a. BUF-etats statlige oppgaver (som omsøkt) 

b. Videregående opplæring inklusive voksenopplæring fra fylkeskommunen 

c. Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i 

statlige institusjoner 

d. Folkehelse, fylkeskommunens ansvar 

e. Tannhelse, fylkeskommunens ansvar 

f. Fylkesveger, kollektivtransport i Trondheim inklusive bymiljøavtaler og 

belønningsmidler, fylkeskommunens ansvar 

g. Virkemidler for nærings- og samfunnsutviklingsarbeid, fylkeskommunale 

virkemidler 

3. Bystyret tar til orientering at rådmannen vil utrede alternative former for 
kommunedelsdemokrati i tråd med bystyrets retningsvalg.  
 

4. Bystyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en spørreundersøkelse 
i løpet av 2015. 
 

5. Bystyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, innbyggere, 
media og aktuelle samfunnsaktører. 

Saksutredning: 
 

1 Bakgrunn 



Trondheim kommune     
 

 
Saksfremlegg - arkivsak 14/27761 2 
293301/ 14 

Formålet med denne saken er å gi bystyret et grunnlag for å vedta hvilke retningsvalg en ønsker å 
legge til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen. I dette inngår også en 
drøfting av hvilke oppgaver som kan overføres fra stat og fylkeskommune, jf bystyrets vedtak 
31.10.2013 (Sak FO 53/13).  

Saken følger opp formannskapets vedtak 30.9.2014 (sak 195/14): 
1. Formannskapet tar redegjørelsen om status og prosess for arbeidet med 

kommunestrukturreformen til orientering.  

2. Trondheim kommune vil bidra til en god reformprosess, blant annet gjennom arbeidet 
med dette i Trondheimsregionen.  

3. Det opprettes en administrativ prosjektgruppe under rådmannen for arbeidet med 
kommunestrukturreformen. Rådmannen holder formannskapet løpende orientert om 
prosjektgruppas arbeid. Ordfører vurderer sammen med gruppelederne behovet for 
informasjons- og temamøter.  

4. Rådmannens prosjektgruppe har følgende mandat for arbeidet:  

a) Utrede grunnlaget for kriterier som er viktig for Trondheim kommune  

b) Ha dialog med Trondheimsregionen for gjensidig informasjonsutveksling/avklaringer.  

c) Utarbeide sak som utreder retningsvalg for Trondheim kommune med følgende 
alternativ  

1. Kommunesammenslåinger med forslag til oppgaver og geografi, herunder 
kommunedelsdemokrati.  
2. Overtakelse av statlige og fylkeskommunale oppgaver.  
3. Byfylkemodell.  

d) Gi god informasjon til ansatte, innbyggere, media og aktuelle samfunnsaktører.  

e) Vurdere og foreslå hvordan innbyggerne skal høres i saken.  

f) Utarbeide sak med forslag til endelig vedtak om kommunestruktur for Trondheim til 
politisk behandling våren 2016.  
 

I saksframlegget redegjorde rådmannen for regjeringens arbeid med kommunereformen og 
Stortingets vedtak 18.6.2014. Det ble også redegjort for sentrale utredninger som regjeringen har 
lagt til grunn, og da først og fremst Ekspertutvalgets første utredning. Bystyret skal fatte endelig 
vedtak om ønsket kommunestruktur våren 2016. 

 
2 Regjeringens framdriftsplan og Stortingets vedtak 
Regjeringen har uttrykt følgende formål med forslaget om endringer i kommunestrukturen:  
 -  gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
 -  helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 -  bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 -  styrket lokaldemokrati. 
 
Regjeringen tar sikte på å legge fram en proposisjon om endringer i kommunestrukturen for 
behandling i Stortinget våren 2017, med følgende tempoplan for arbeidet: 

-  Alle kommuner invitert til oppstartssamlinger fra august 2014 (ansvar: 
fylkesmennene). 

-  Kommunene pålegges å starte diskusjoner om sammenslåing med nabokommuner 
høsten 2014 og fatte vedtak seinest våren 2016. 

- Regjeringen har varslet at den vil legge fram stortingsmelding om kommunenes 
oppgaver våren 2015. Det regionale nivået skal også behandles i denne. 

http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3356184
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/ekspertutvalg/delrapport-1/id751493/
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-  Fylkesmannen skal oppsummere kommunenes vedtak for sitt fylke og levere en 
selvstendig vurdering i løpet av 2016. 

-  Regjeringen legger fram sak for Stortinget våren 2017 med endelig forslag til 
kommunestruktur. 

-  Kommuner som tidlig i prosessen vedtar sammenslåing, kan slås sammen fra 
01.01.2018. 

-  Kommuner som følger hovedoppskriften, der Stortinget vedtar sammenslåing 
våren 2017, vil bli slått sammen fra 01.01.2020. Dette betyr at kommunevalget 
høsten 2019 vil skje i ny kommunestruktur/ sammenslåtte kommuner. Se 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) nettsider om 
kommunereformarbeidet.  

 
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité ga i Innst 300 S(2013-2014) sin tilslutning til 
regjeringens forslag om en kommunereform. Komiteens flertall, (Ap, H, FrP, KrF, V) er positive til 
at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å 
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommunene. Det samme flertallet forventer 
at kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess involverer innbyggere, 
organisasjoner og ansatte. En slik involvering øker sannsynligheten for en best mulig prosess for 
lokalsamfunnet, sier flertallet. Det samme flertallet (Ap, H, FrP, KrF, V) sier videre at det skal være 
reell frivillighet i prosessen. Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i 
helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er 
hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. 
 
Stortinget behandlet innstillingen 18.juni 2014. Stortingets flertall sluttet seg til 
komitéinnstillingen. Kommunene pålegges å utrede hvem de evt ønsker å slå seg sammen med. 
Stortinget behandlet samtidig et representantforslag om å inkludere regionnivået i arbeidet med 
ny kommunestruktur, Dokument 8:26 S (2013-2014). Stortinget utvidet gjennom sitt vedtak 
arbeidet til å omfatte det regionale nivået, gjennom følgende formulering: 

Stortinget ber regjeringen utrede etableringen av et nytt folkevalgt regionnivå som skal 
erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med kommunereform. 

 
3 Hva er viktig for Trondheim?    
Hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er plattformen for Trondheim kommunes 
drøftinger og vegvalg:  

 Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,  

 Trondheim som en miljøvennlig by 

 Trondheim som en inkluderende og mangfoldig by 

 Trondheim kommune som en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver.  
 
Trondheim kommune har en størrelse som gjør at kommunen ikke trenger å slå seg sammen med 
andre kommuner for å yte innbyggerne gode tjenester. Dette innebærer at andre kommuner, 
næringslivet, fylkeskommunen og fylkesmannen ser til Trondheim også når det gjelder 
utformingen av framtidig kommunestruktur. Fylkesmannen understreker at det er viktig at 
”storkommunene” tar initiativ og ivaretar sin regionale rolle. Uavhengig av egne ønsker og behov 
er Trondheim, i likhet med alle andre kommuner, nå bedt om å vurdere sammenslåing med 
nabokommuner.  
 
Rollen som samfunnsutvikler utøver kommunen i dag i mange relasjoner, f eks som aktiv deltaker i 
arbeidet med campusutvikling og studiebyen og gjennom samarbeidet med andre kommuner om 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=59873
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=59188
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tjenester og utviklingsoppgaver.  
 
Trondheim har en dominerende posisjon i landsdelen og det er store forventninger til kommunen 
om å ha en motorrolle i utviklingen av regionen. Samtidig er det viktig å utnytte dynamikken 
mellom forskning/utvikling i storbyen og naturressursene i distriktene. Hele landsdelen er 
avhengig av en livskraftig by, med sterke kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøer. På samme 
måte drar storbyen nytte av et levende og livskraftig omland med naturressurser og et sterkt 
næringsliv. Å få til dette samspillet er grunnleggende for å sikre velferden for nye generasjoner, 
ikke minst fordi demografiske endringer og forventninger til tjenestetilbud skaper utfordringer 
med hensyn til framtidig ressursbehov. 
 
4 Hva er status for arbeidet med kommunereformen? 
Nasjonalt er et flertall av kommunene nå i gang med drøftinger av framtidig kommunestruktur. 
Regjeringen har utnevnt fylkesmennene til å lede de lokale prosessene i arbeidet med 
kommunestrukturreformen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i samarbeid med KS utarbeidet en 
prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i fylket i perioden 2014-2017. I henhold til 
denne planen er kommunene nå i fase 2, fra september 2014 til februar 2015, hvor oppgaven for 
kommunene er å organisere prosjektarbeidet, informere innbyggere, ansatte og samfunnsaktører, 
og ha dialog med andre kommuner. Arbeidet i denne fasen skal ende ut i kommunestyrevedtak 
om geografisk retningsvalg. 
 
Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS et oppstartsmøte med alle ordførere og rådmenn 
26.8.2014, og et første møte for kommunenes prosjektleder 1.10.14. Det andre møtet for 
prosjektlederne ble holdt 14.11.14. Disse møtene har vist seg som verdifulle for 
informasjonsutveksling mellom kommunene om felles problemstillinger og arbeidsformer. Alle 
kommunene i fylket er i gang med utredninger og/eller samtaler med nabokommuner om 
framtidig kommunestruktur, i tråd med fylkesmannens opplegg. 
KS høstkonferanse for kommunene i Sør-Trøndelag 5.-6.11.2014 hadde 
kommunestrukturreformen som tema første dag, med foredrag og plenumssamlinger. Trondheim 
kommune deltok med representanter fra politisk ledelse og rådmannen.  
 
Trondheimsregionen arrangerte en samling for formannskapsmedlemmene i alle de 10 
kommunene i Trondheimsregionen og Sør-Trøndelags fylkeskommune 21.-22. august 2014, hvor 
ett av to hovedtema var kommunereformen. Fylkesmannen og andre eksterne aktører deltok 
også. Trondheimsregionen som møteplass står sentralt i formannskapets vedtak 30.9.2014.  I 
regionrådsmøtet 15.9. 2014 ble det orientert om regionrådets videre arbeid med 
kommunereformen. Et ordførermøte 4.11.2014 hos Trondheims ordfører drøftet også 
kommunenes arbeid med reformen. Også i rådmannsforums møte 12.11.2014 og regionrådets 
møte 12.12.2014 var kommunereformen på dagsorden. 
 
Trøndelagsrådets møte 17.11.2014 hadde mandat for utredning av samling av trøndelagsfylkene 
på dagsorden etter at begge fylkesting har fattet vedtak. Arbeidsutvalget i Trøndelagsrådet 
drøftet både kommunesammenslåing og fylkessammenslåing på nytt i møte 8.12.2014.   
 

Rådmannen har i løpet av oktober - medio desember 2014 fulgt opp formannskapets vedtak slik: 

- Det er opprettet en administrativ prosjektgruppe med representanter fra de fleste 
virksomhetsområdene. Flere arbeidsgrupper bistår prosjektgruppa i arbeidet med 
saksframlegget. 
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- Gjensidig informasjonsutveksling med de øvrige kommunene i Trondheimsregionen på 
administrativt nivå, og deltatt på møter sammen med politiske ledelse. 

- Det er etablert informasjon om kommunestrukturreformen på kommunens nettsider, 
rettet til innbyggerne, ansatte og samfunnsaktører. Ansattes organisasjoner ble orientert 
om arbeidet med reformen i et møte i 10-ergruppa 31.10.2014. Rådmannen har tatt 
initiativ til møte med representanter for næringslivet. 

- Rådmannens utredning er vedlegg til dette saksframlegget. Her utredes grunnlag for 
kriterier, nye oppgaver og retningsvalg, samt økonomi og hvordan innbyggerne skal høres i 
saken. Tema som byfylke og kommunedelsdemokrati nevnes spesifikt i formannskapets 
vedtak, og disse utredes også. Det samme gjelder forholdet til det regionale nivået. En 
rekke spørsmål krever mer utredning enn hva som har vært mulig å gjøre innen denne 
sakens frister.  

 
Ordførerne i Malvik, Skaun og Klæbu har tatt initiativ til møter med Trondheim kommune. 
 
5 Hva er det regionale bildet? 
Trondheim kommunes vurderinger av framtidig kommunestruktur påvirkes av hvordan det 
regionale nivået organiseres. Etter oppdrag fra regjeringen la Møreforsking la fram utredningen 
Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 17.11.2014., hvor de beskriver fem ulike regionale 
modeller med utgangspunkt i tidligere utredninger. Utredningen peker på at kommunestørrelsen 
og regionstørrelsen må ha et passende forhold til hverandre. Regionalt nivås funksjoner og 
struktur er i stor grad avhengig av den kommunale strukturen og kommunale oppgaver, og det er 
mer sannsynlig at den regionale strukturen må endres på grunn av en kommunereform enn 
motsatt, ifølge Møreforsking. Ulike resultater av kommunestrukturreformen kobles derfor til ulike 
modeller for regional organisering. Rådmannen viser til kapittel 5 i utredningen (vedlegget) for en 
nærmere beskrivelse. 
 
Sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur fra regjeringens ekspertutvalg (1.12.2014) har 
vurdert tre framtidige kommunemodeller. Ekspertutvalget drøfter disse tre modellene, men uten 
å konkludere.  
Modellene har regionale konsekvenser, som har paralleller til Møreforskings alternativer: 
 
Modell 1 innebærer en videreføring av generalistkommuneprinsippet hvor alle kommuner 
(unntatt Oslo) har ansvaret for samme oppgaveportefølje. Kommunene forutsettes å ha en 
minstestørrelse på 15 000–20 000 innbyggere.  
 
Modell 2 åpner for at kommuner har ulike oppgaver ut fra hvor mange innbyggere de har 
(oppgavedifferensiering) og overføring av flere oppgaver til storkommuner. Alle kommunene 
(unntatt Oslo) vil inngå, som i dag, i fylket/regionen. 
 
Både Ekspertutvalgets modell 2 og Møreforskings alternativ 5 kombinerer at en går bort fra 
generalistkommuneprinsippet samtidig som kommuner med større oppgaver skal danne et 
regionstyre sammen med kommuner med mindre oppgaver. Rådmannen finner grunn til å spørre 
om det forenlig å avvikle generalistkommuneprinsippet og samtidig innordne alle kommuner i en 
folkestyrt regional forvaltning. Spørsmålet begrunnes nærmere i vedlegget, kapittel 5. 
 
Modell 3 bygger på oppgavedifferensiering og tildeling av Oslo-status til flere storkommuner, det 
vil si at storkommunen i tillegg til å ha regionale oppgaver også utgjør et eget fylke/region.  

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Regionalt-niva/id2009019/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/ekspertutvalg/sluttrapport/id751494/
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Både Ekspertutvalgets modell 3 og Møreforskings alternativ 4, Storby med fleksibel 
regionalpolitisk organisering, har likhetstrekk med retningsvalget ”byfylke”, som formannskapet 
vedtok å utrede. Oslo kommune er både kommune og fylke. En modell der de største 
bykommunene Bergen, Stavanger, og Trondheim får samme myndighet som Oslo, er ett tydelig 
alternativ i kommunereformen. 
 

Modell 3 innebærer at nabokommunene til bykommunen inngår i et annet fylke enn denne. Dette 
gjør det nødvendig å finne metoder for samhandlingen mellom storkommunen og omlandet, noe 
som gjelder for alle de regionale modellene. Også i dagens fylkesinndeling er samhandlingen 
mellom storbyene og deres fylker en utfordring. 
 
Rådmannen ser muligheten for at byfylkemodellen vil kunne gjøre Trondheim sterkere i den 
nasjonale og internasjonale konkurransen, ved at byen får tilgang til virkemidler og ressurser som i 
dag er forbeholdt fylkeskommunene. 
 
I modeller hvor storbyen inngår i fylker/regioner er det nødvendig at fylket/regionen har 
legitimitet hos storbyenes innbyggere. For å oppnå dette er valgordningen avgjørende. Skal 
regionene få demokratisk legitimitet er det etter rådmannens syn nødvendig at representasjonen 
i regiontinget gjenspeiler bosettingsstrukturen. Dette er ofte ikke tilfellet i dag. Trondheims 
innbyggere er klart underrepresentert i fylkestinget, som velges ut fra partienes lister i en 
valgkrets, Sør-Trøndelag fylke.  Det vil etter rådmannens oppfatning være en bedre løsning å ha 
flere valgkretser i eventuelle nye regioner, slik også formannskapet vedtok i 2007 (127/07). 
 
Trondheim og Trøndelag har høstet mye erfaring med regional samhandling. Fra 2003 og noen år 
utover samarbeidet de to fylkeskommunene og Trondheim kommune om en felles planstrategi 
for regionen. Imidlertid er ikke Trondheim kommune lenger en partner i arbeidet med de 
regionale strategiene.  
 
Fylkeskommunene arbeider med å utrede sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Som følge av 
vedtak i begge fylkesting høsten 2014 iverksettes et utredningsarbeid vedrørende samling av de 
to fylkene. Trondheim har ikke deltatt i arbeidet med dette mandatet. Mens man i Europa 
opplever en økende bevisstgjøring av regionhovedstadens rolle, kan det virke som utviklingen i 
Trøndelag nå går i motsatt retning. Rådmannen ser Trondheims erfaringer med det regionale 
samarbeidet de siste 10-12 årene som en del av grunnlaget for drøftingene av retningsvalg for 
kommunestrukturen, som drøftes nærmere i kapittel 8.  
 
6  Hvilke kriterier bør legges til grunn ved en avgrensning av en ny kommune? 
I mandatet som formannskapet har vedtatt bes rådmannen ”utrede grunnlaget for kriterier som 
er viktig for Trondheim kommune”. I kapittel 6 i utredningen presenteres først ekspertutvalgets 
kriterier for kommunenes oppgaveløsning i dag og framover. Det redegjøres deretter kort for hva 
som er de regionale tyngdepunkt i Trøndelag og byområdets sterke vekst. Begge deler har 
betydning for hvordan framtidig kommunestruktur bør innrettes. Videre utredes hvilke kriterier 
Trondheim bør legge til grunn for avgrensning av funksjonelle byregioner:  

 Grunnlagsdata som beskriver befolkningen, arbeidsplasser, pendling og fritidsreiser 

 Forvaltningsorganisering som gir effektive og gode beslutninger for felles infrastruktur for 
 samferdsel  

 Forvaltningsorganisering som styrker næringslivet og regionens konkurranseevne og 
bærekraft. 
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Rådmannen tar utgangspunkt i ekspertutvalget, som i første delrapport anbefalte at 
kommunestrukturen i større grad bør nærme seg ”funksjonelle samfunnsutviklingsområder”. 
Dette er særlig aktuelt der byområder består av flere kommuner. I sluttrapporten hevder 
ekspertutvalget at kriteriene i delrapporten fungerer godt og at det ikke er behov for 
tilleggskriterier. Utvalget har imidlertid funnet det nødvendig å presisere kriteriet ”funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder”: 

 Et tettsted bør i sin helhet ligge i en kommune. Dette inkluderer både tilfeller der 
tettsteder har   vokst ut over sine kommunegrenser, og der to tettsteder har vokst 
sammen.  

 Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune. Utvalget mener 
arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en 
kommune arbeider i regionens senterkommune. 

 
Rådmannen mener Trondheim kommune tilfredsstiller kriteriene som ekspertutvalget setter opp i 
delrapporten. Samtidig er det ”funksjonelle samfunnsutviklingsområder” som utfordrer mest - for 
å få funksjonelle samfunnsutviklingsområder i framtida, må Trondheim så vel som de øvrige 
storbyene ivareta helhet og sammenheng i areal- og transportplanleggingen, langt ut over egne 
kommunegrenser.  
 
Det vil være befolkningsvekst i de fleste kommunene i Trondheimsregionen framover, noe som 
forsterker behovet for helthetlig areal- og transportplanlegging. Data om flytting, arbeidsplasser 
og service viser at kommunene i Trondheimsregionen er tett sammenvevd. Orkdal og Stjørdal, 
som er regionale tyngdepunkt i omlandet til Trondheim, er mindre avhengig av arbeidsplassene, 
handel og service i Trondheim, enn hva de øvrige kommunene er.  
 
I Klæbu, de vestre og midtre delene av Malvik, de nordlige og midtre delene av Melhus og den 
østre delen av Skaun har to av tre Trondheim som sin arbeidsstedskommune. Men også fra resten 
av de fire omlandskommunene er det betydelig pendling til Trondheim - rundt 50 prosent - og 
dermed langt over kriteriet på 25 prosent som ekspertutvalget setter. Også store deler av Stjørdal 
og kommunedelen Orkanger i Orkdal, samt Stadsbygd i Rissa, ligger tett opp til dette nivået. 
Handling av dagligvarer og de daglige fritidsaktiviteter skjer i stor grad lokalt i kommunene. Men 
innbyggerne i omlandskommunene benytter i stor grad tilbudet i Trondheim til andre innkjøp, 
kino- og konsertbesøk, kafé-/restaurantbesøk og helsetjenester, og særlig gjelder dette 
innbyggerne i de fire nærmeste kommunene. 
 
Det er avgjørende for byområdet at infrastruktur for samferdsel og kommunikasjoner virker på en 
god måte, og at den fungerer stabilt over tid og kan utvikles i tråd med vekst og andre endringer i 
behov. Denne infrastrukturen er knyttet til konkrete arealer og til arealmessige avklaringer på 
tvers av kommunegrenser. Også i et miljø- og klimaperspektiv er tilrettelegging for og 
beslutninger knyttet til slik infrastruktur av stor betydning. Det trengs både lokale beslutninger og 
felles holdning for å påvirke eksterne beslutninger.  
 
Rådmannens mener videre at en bedre tilrettelegging for næringslivets nasjonale og 
internasjonale konkurranseevne, og tilpasning til en framtid hvor miljø- og samfunnsansvar får 
større betydning, tilsier at det blir større sammenfall mellom området for det offentlige 
forvaltningsansvaret og det funksjonelle byområdet.  
 
7 Hvilke oppgaver bør Trondheim få? 
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Etter en interpellasjon 31.10 2013 gjorde bystyret vedtak om at Trondheim skal søke om å få 
overta barnevernets statlige oppgaver. Kommunen har også tidligere søkt om dette, etter et 
vellykket forsøk i 2004-2008.  Rådmannen ble også bedt om å foreslå flere oppgaver som kan 
overtas av kommunen, i forbindelse med at regjeringen legger fram sin framdriftsplan for 
arbeidet med kommunereformen. (Sak FO 53/13). Trondheim kommune er stor nok til å ta flere 
oppgaver enn kommunen har i dag.  
 
I rådmannens utredning er de ulike forslagene om hvilke oppgaver kommunene kan ha 
gjennomgått. Noen av utrederne omtaler bare generalistkommunene, andre mener at store 
kommuner har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til også å ta flere oppgaver. Rådmannen viser 
til utredningens kapittel 7. 
 
I gjennomgangen har Rådmannen først og fremst lagt vekt på innbyggernes behov for gode 
tjenester, med klart plasserte ansvarsforhold og god sammenheng i tilbudet. Hensynet til effektiv 
drift og lokal myndighet over vesentlige virkemidler også vurdert. Rådmannen forutsetter at de 
økonomiske virkemidlene må følge med fullt ut, og at det gis dekning for utgiftene som følger av 
overføringen av oppgavene. 
 
Følgende oppgaver bør overføres til Trondheim kommune 
 
BUF-etats (statlige) oppgaver: Barnevern, familievernkontor og barnehus 
Trondheim kommune har søkt om å få disse oppgavene. Departementet har søknaden til 
vurdering. 
 
Videregående opplæring inklusive voksenopplæring (fylkeskommunale oppgaver): 
Dette er oppgaver som Trondheim kommune bør ta. Hensynet til elevene tilsier et samlet ansvar 
for opplæring fra barnehage til videregående skole. 
  
Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige 
institusjoner: 
Trondheim kommune utfører undervisning ved St Olav og Lianvannet skole i dag, på oppdrag fra 
fylkeskommunen. 
 
Folkehelse, fylkeskommunens oppgaver: 
Trondheim kommune kan selv utføre de oppgavene fylkeskommunen har på folkehelseområdet. 
 
Tannhelse: 
Trondheim kommune mener det er nødvendig å se tannhelsearbeidet i sammenheng med det 
øvrige helsearbeidet, særlig forebygging, og bør overta oppgaven fra fylkeskommunen. 
 
Fylkesveger og kollektivtransport, inklusive bymiljøavtaler, belønningsmidler 
Trondheim har tidligere hatt både kollektivtransport og fylkesvegansvar som forsøk. I dag har vi 
tilgang til bymiljømidler og belønningsmidler gjennom avtalen om Miljøpakken (kommunen, 
fylkeskommunen og staten). Uten Miljøpakken ville kommunen ikke hatt direkte tilgang til disse 
samferdselsmidlene, de ville gått til fylkeskommunen. Miljøpakken er tidsavgrenset og det må 
søkes for hver nye periode. Rådmannen mener kommunen skal fortsette samarbeidet i 
Miljøpakken, men også at kommunen prinsipielt bør overta ansvar og tilskudd som handler om 
storbyens oppgaver. 
 

http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869
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Virkemidler for lokalt nærings - og samfunnsutviklingsarbeid: 
Trondheim kommune bør overta oppgaver innen samfunns- og næringsutvikling, rådgivning, 
tilrettelegging, og tilskudd til etablerere og bedrifter. Det bør foretas en grenseoppgang mot de 
regionale utviklingsmidlene.  
 
Til nærmere utredning 
Rådmannen har merket seg at de ulike utvalgene nevner flere oppgaver som bør utredes 
nærmere før hele eller deler av oppgaven overføres til kommunene. Utvalgene ser også for seg at 
det kan bli nødvendig med forsøksvirksomhet.  Mange av oppgavene som må utredes videre før 
eventuell overføring til kommuner, preges av komplisert samspill mellom forvaltningsnivåer og 
behov for spesialistkompetanse. 
 
Flere av disse oppgavene er interessante for Trondheim kommune, så sant det blir en bedre 
grenseoppgang for ansvar og myndighet mellom forvaltningsnivåene. Rådmannen anbefaler at 
Trondheim kommune vurderer følgende oppgaver som aktuelle, men at kommunen avventer 
utredninger og avklaringer før eventuell oppgaveovertakelse: 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Rehabilitering, eventuelt habilitering (bistand til å oppnå /gjenopprette best mulig funksjons- og 
mestringsevne), for og etterarbeid.  
Hjelpemidler (for personer med nedsatt funksjonsevne). 
Arbeidsmarkedstiltak (den statlige delen av NAV). 
Oppgavene til Statped. 
 
8 Hvilke retningsvalg er mest aktuelle? 
Formannskapet ba rådmannen utrede retningsvalg for Trondheim kommune med følgende 
alternativ:  
1.  Kommunesammenslåinger med forslag til oppgaver og geografi, herunder 

kommunedelsdemokrati.  
2.  Overtakelse av statlige og fylkeskommunale oppgaver  
3.  Byfylkemodell. 
 
Kapittel 8 i utredningen gir først en kort oversikt over utfordringene og tidligere inndelinger i 
Trondheim og omegn, før de aktuelle kombinasjonene av oppgaver og geografiske områder 
presenteres. Deretter drøftes retningsvalgene som omhandler byfylkemodellen og overtakelse av 
oppgaver, med bakgrunn i kapittel 5 og 7, før vi ser nærmere på de ulike geografiske alternativene 
med utgangspunkt i kriteriene fra kapittel 6. 
 
I en vurdering av retningsvalg vil en måtte foreta avveininger mellom ulike kriterier og se disse 
opp mot de ulike oppgaver og roller som en stor kommune har. Kapittel 7 viser at kommunene 
har fått en omfattende økning av ansvar og oppgaver siden forrige kommunereform for 50 år 
siden. Siden den gang har det også skjedd store endringer i både fysiske og elektroniske 
kommunikasjoner. Samtidig er det mange grunner som taler for at Trondheim og andre stor 
kommuner bør overta ytterligere store oppgaver fra fylke og stat.    
 
Tabellen viser de mest aktuelle mulighetene for kommuneinndeling som foreligger når en 
kombinerer oppgavealternativer slik de framkommer i bestillingen fra formannskapet, og 
geografiske alternativer slik de framgår av kriteriegjennomgangen. Rådmannen ser noen av 
alternativene som mer sannsynlig enn andre. I fortsettelsen drøftes de aktuelle alternativene. 
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TRONDHEIM KOMMUNE Geografiske alternativer 

Oppgaver - alternativer Ingen endring TK+4 TK+6 TK+9 

Som i dag A B C D 

Flere fra fylke + stat E F G H 

Byfylke + flere fra stat I J K L 

 
Tabell 1. Oppgavealternativer og geografiske alternativer. 
 

Trondheims grenser og oppgavene som i dag, eller med noen flere oppgaver fra fylke/stat (A, E) 

Her foreligger to muligheter. Det første innebærer at det ikke blir noen kommunesammenslåinger 
i regionen i det hele tatt. Trondheims og de andre kommunenes grenser blir som i dag, med eller 
uten flere oppgaver.  
 
Ingen kommuner slår seg sammen 
Konsekvenser av dette vil trolig være at de interkommunale samarbeidsløsningene fortsetter og 
antakelig øker i antall og omfang, med de ulemper dette har.  Alternativet er ikke i tråd med 
stortingsflertallets intensjon bak kommunestrukturreformen, og rådmannen anbefaler å se bort 
fra dette som et arbeidsmål. 
 
Omlandskommuner slår seg sammen 
En annen mulighet er at omlandskommuner slår seg sammen, men at Trondheims grenser blir 
som før. Dette tar utgangspunkt i at det føres samtaler mellom flere av omlandskommunene og 
innen regionrådene. Her er det flere mulige konstellasjoner, f eks Leksvik-Rissa eller at alle 
Fosenkommunene samles i en stor Fosen-kommune, videre kan Værnesregionen og 
Orkdalsregionen bli etablert som storkommuner. Det kan også tenkes mindre omfattende 
sammenslutninger i omlandet. 
 
En konsekvens vil trolig være at omlandet styrker seg. Det interkommunale arbeidet fortsetter 
innen mange felt, men omfatter færre kommuner. Dette er positivt i den forstand at Trondheim 
får færre kommuner å forholde seg til. For Trondheim og det nære omland er dette likevel ikke i 
tråd med stortingsflertallets intensjoner for byområdene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å se bort fra disse alternativene som arbeidsmål. 
 
Trondheim som byfylke (I og J, K, L) 
Byfylkemodellen er i prinsippet aktuell både med dagens kommunegrenser (I) og med en 
geografisk utvidet by bestående av en eller flere av kommunene rundt (J, K, L). I begge tilfeller vil 
en slik modell innebære at Trondheim blir en egen administrativ og politisk enhet skilt ut fra 
fylket/regionen forøvrig. Trondheim vil få både kommunale og regionale oppgaver. Byfylket 
Trondheim og fylkeskommunen/stor-Trøndelag blir to sidestilte og atskilte politisk-administrative 
organer. Hvilke oppgaver byfylkemodellen innebærer er gjennomgått i kapittel 7. 
 
Et spørsmål for seg er hvorvidt alternativene TK+6 (K) og TK+9 (L) gjør byfylkemodellen mindre 
aktuell. Begge disse alternativene vil være geografisk og befolkningsmessig så vidt omfattende at 
det utgjør betydelige deler av fylkeskommunenes områder.  Konsekvensene for fylket/regionen 
utenfor byfylket vil blant annet avhenge av hvilke valg som treffes når det gjelder sammenslåing 
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av trøndelagsfylkene, evt også større deler av Midt-Norge. En midt-norsk folkevalgt region som 
inkluderer kommuner i Sør-Helgeland, Nord-Møre og Nord-Østerdal, vil kunne gi styrke til 
regionen.  
 
Styrke 
Å bli byfylke vil bety en endret formell situasjon. Byfylkemodellen kan for det første begrunnes ut 
fra et demokratisk perspektiv. Trondheims befolkning utgjør 60 prosent av befolkningen i Sør-
Trøndelag og 40 prosent av befolkningen i begge trøndelagsfylkene. Ved at byen får 
fylkeskommunale oppgaver og ansvar vil folkevalgte i større grad forvalte ansvar og ressurser 
regionalt på bybefolkningens vegne.  
 
Videre kan byfylkemodellen begrunnes med at den vil gjøre Trondheim sterkere i den nasjonale 
og internasjonale konkurransen, ved at byen får tilgang til virkemidler og ressurser som i dag er 
forbeholdt fylkeskommunene. Dette korresponderer med kriteriet ”konkurranseevne og 
bærekraft” i kapittel 6. Gjennom en byfylkemodell kan Trondheim i større grad få tilgang til 
utviklingsmidler som kan bidra til bedre koblinger mellom teknologiutvikling og vitenskap ved 
FoU-institusjonene, og bedrifter i byen og det ressursbaserte næringslivet i distriktene, slik at 
regionens næringsliv styrker seg i konkurransen. I tillegg kommer øvrige 
oppgaver/ansvarsområder og evt statlige oppgaver, som omtalt foran. 
  
Risiko 
Ifølge Møreforsking og Ekspertutvalget er risikoen ved en slik modell at en i mindre grad greier å 
ivareta den gjensidige avhengigheten mellom byen og landsdelen for øvrig. De peker også på at et 
folkevalgt regionstyre med oppgavedifferensierte kommuner, kan ha enkelte demokratiske 
utfordringer. Verken Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU og NIVI analyse deler 
betenkelighetene ved en byfylkemodell for de store byene.  
 
Rådmannen registrerer at verken regionutredningen fra Møreforsking eller Ekspertutvalgets 
sluttrapport drøfter fylkes- /regionnivåets legitimitet i storbybefolkningen. Trondheims 
innbyggere er sterkt underrepresentert i fylkestinget, slik det er i dag.  
 
Kommentar 
Hele landsdelen er avhengig av en livskraftig by, med sterke kunnskaps-, forsknings- og 
teknologimiljøer. På samme måte drar storbyen nytte av et levende og livskraftig omland med 
naturressurser og et sterkt næringsliv. Rådmannen vil peke på at Trondheim har betydelig erfaring 
med regionalt samarbeid med dagens fylkeskommuner, både gjennom Trøndelagsrådet og 
bilateralt. Trondheim og de to fylkeskommunene hadde et godt strategisk og operativt samarbeid 
fra 2003 og i flere år utover. I løpet av de siste årene har det strategiske samarbeidet blitt mindre 
tydelig, slik det er redegjort for i kapittel 5. Det kan se ut til at fylkeskommunen forstår sin rolle 
primært som tilrettelegger for de mindre kommunene. På denne bakgrunn vil etablering av 
Trondheim som byfylke i liten grad påvirke det strategiske og operative samarbeidet i landsdelen i 
negativ retning. At 40 prosent av landsdelens innbyggere er likeverdig representert i et slikt 
regionalt samarbeidsorgan, er et argument for en slik løsning. Uansett valg av modell for det 
regionale nivået vil det kreves samarbeidsorganer mellom byen og øvrige deler av fylket/regionen.  
 
Det vil også være aktuelt at byfylket viderefører/etablerer næringssamarbeid med kommuner, 
tilsvarende det eksisterende samarbeidet mellom Hitra, Frøya og Trondheim.  
 
Byfylkemodellen har, etter rådmannens vurdering, den fordelen at den gir Trondheim flere 
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direkte kanaler inn til storting og regjeringsapparat. Dette vil kunne styrke tilrettelegging for 
samferdsel og næringsutvikling, og samsvarer dermed med kriterier som er omtalt i kapittel 6.5 og 
6.6.  
Byfylkemodellen inneholder trolig et dynamisk element – dersom en av storbyene går for denne 
modellen, kan Trondheim vanskelig unngå å velge det samme. Byfylkestatus gir byene flere 
oppgaver, og de oppnår direkte kommunikasjon med staten på flere områder enn som rene 
kommuner. Konkurransen mellom byene om statens ressurser og beslutninger tilsier at en ikke vil 
gi fra seg en slik mulighet. Også i dagens situasjon er dette en aktuell problemstilling, med Oslo 
som fylke. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget.  
 
Kriterier som støtter ulike geografiske alternativer 
Oppgaveoverføring fra fylke og stat er ikke en nødvendig forutsetning for å gjøre endringer av 
Trondheims geografiske grenser. Også med de oppgaver som ligger til kommunene i dag er det 
grunnlag for å hevde at kommunestrukturen ikke er hensiktsmessig i vårt byområde. Dette er 
dokumentert i kapittel 5 og kapittel 6 i utredningen. Kommunesammenslåinger uten at de store 
byene får flere oppgaver (B, C, D) inngår derfor som en mulighet i den videre drøftingen.  
 
Ved anbefaling av kommunestørrelse og -avgrensing vil det i siste runde være slik at ulike kriterier 
og kommuneroller må veies mot hverandre. I denne forbindelse vektlegges 
samfunnsutviklerrollen, og vi anvender her kriteriene for avgrensning av den funksjonelle 
byregionen. Dette de aktuelle kriteriene: 
 

 Ekspertutvalgets kriterier for funksjonelle byområder: tettsteder og tett integrerte 
tettsteder med 25 prosent innpendling eller mer til senterkommunen bør ligge i en 
kommune. 

 Regionale tyngdepunkt: Orkdal og Stjørdal er regionale sentre, utenom Trondheim. 

 Data om befolkning, flytting, arbeidsplasser og service: Kommunene i Trondheimsregionen 
er tett sammenvevd. Orkdal og Stjørdal er mindre avhengig av arbeidsplasser og service i 
Trondheim enn hva de øvrige kommunene er. 

 Pendling og fritidsreiser: De fire nærmeste og til en viss grad de øvrige kommunene inngår 
i en felles ”hverdagsregion”. 

 Felles infrastruktur for samferdsel og areal: hvordan innrette offentlig forvaltning slik at 
oppnår effektive og bærekraftige beslutninger for samferdselsinfrastruktur, som 
kommunene/byregionen er avhengig av: felles havn, godsterminal, flyplass, hovedveger og 
jernbane med mer, og arealbruk i tilknytning til dette? 

 Konkurranseevne og bærekraft: hvordan innrette forvaltning og politikk slik at en best 
mulig tilrettelegger for næringsliv og fou-miljø, og styrker posisjonen nasjonalt og 
internasjonalt? 
 

De geografiske konsekvensene av kriteriene som ble gjennomgått i kapittel 6 er satt opp i tabellen 
nedenfor. Det er i fire geografiske hovedalternativer: 
 

 Ingen endring av kommunegrenser: Dagens kommuner består. 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med 
Trondheim  
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 TK 9: Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik, foruten Stjørdal, Orkdal, Malvik, Klæbu, Melhus 
og Skaun går sammen med Trondheim.  

 

 Geografiske alternativer 

KRITERIER Ingen endring TK+4 TK+6 TK+9 

Tett integrert arbeidsmarked iflg 
Ekspertutvalget   X   

Utvikle/forsterke regionale 
tyngdepunkt utenom TK (X) X   

Befolkningsvekst, flytting, service, 
arbeidsplasser  X (X)  

Pendling og fritidsreiser  X (X)  

Felles infrastruktur for samferdsel 
og kommunikasjon  (X) X  

Konkurranseevne og bærekraft  (X) X X 

 
Tabell 2. Geografiske alternativer vurdert ut fra kriterier for funksjonelle byområder (X betyr: 
innfrir kriteriet) 
 
Det kan tenkes varianter av disse hovedalternativene, som f eks at noen av omlandskommunene 
deles og går i forskjellige retninger. Data i kapittel 6 i utredningen om pendling fra delområder i 
kommunene til Trondheim viser at dette er tenkelig. I denne drøftingen velger rådmannen å se 
bort fra slike varianter. Det er etter rådmannens syn to hovedalternativer for stor-Trondheim: 
 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med 
Trondheim  

 
TK+4: Trondheim og Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun (B, F, J) 
Dette retningsvalget underbygges av samtlige kriterier i tabellen. Befolkning, arbeidsplasser, 
service og pendling viser at kommunene i meget stor grad utgjør en funksjonell byregion. Dette 
kommunealternativet er aktuelt både med og uten flere oppgaver, samt som byfylke. 
 
Styrke 
Det blir vesentlig bedre sammenfall mellom den funksjonelle og den politiske avgrensningen av 
byområdet. Den mest integrerte delen av det felles bo–, arbeids- og serviceområdet får felles 
kommunestyre. Fordi ett kommunestyre skal fatte vedtak, er det større muligheter for helhetlige 
og bærekraftige løsninger for areal– og transportløsninger. Og antallet interkommunale løsninger 
vil kunne reduseres vesentlig. 
 
Risiko 
Dette kommunealternativet omfatter ikke hele det byområdet som er avhengig av felles 
infrastruktur for samferdsel. Den funksjonelle byregionen omfatter flere enn disse kommunene, 
selv om arbeidspendlingen er lavere lenger ut fra Trondheim. Viktig infrastruktur som havn, 
flyplass og kommunikasjonene imellom i form av veg og jernbane, angår også Orkdal og Stjørdal.  
 
Dette alternativet er ikke den optimale løsningen for å oppnå en best mulig tilrettelegging for 
næringsutvikling, siden det ikke omfatter alle kommunene i byområdet.  
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Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget.  
 
TK+6: Trondheim og Orkdal, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun (C, G, K) 
Dersom kriteriene felles infrastruktur for samferdsel og kommunikasjon og konkurranseevne og 
bærekraft legges til grunn vil Trondheim bestå av disse sju kommunene. I tillegg kommer at tall for 
befolkning, arbeidsplasser og pendling viser at kommunene i stor grad utgjør en funksjonell 
byregion. Dette kommunealternativet er aktuelt både med og uten flere oppgaver, samt som 
byfylke. 
 
Styrke 
I Trondheimsregionen ligger i dag havn, flyplass, godsterminal og viktige næringsareal i ulike 
kommuner. Samarbeidet i Trondheimsregionen omfatter også denne viktige infrastrukturen og 
kommunikasjonene imellom. Det er mange positive erfaringer med dette samarbeidet. 
Rådmannen ser samtidig at i flere tilfeller er beslutningsprosessene lite effektive, innholdet i 
beslutningene blir mindre konkrete og i en del saker blir det ikke oppnådd enighet mellom alle 
kommunestyrene. Det er sannsynlig at beslutningene vil bli fattet raskere om samme politiske 
organ fattet beslutninger for det geografiske området som omfattet denne 
samferdselsinfrastrukturen. I en god del saker vil slike lokale beslutninger være en forutsetning 
for å nå fram overfor staten og næringsliv. 
 
Også om kriteriet konkurranseevne og bærekraft vektlegges med tanke på en optimal 
tilrettelegging for bedriftene og kunnskapsinstitusjonene, så tilsier dette at disse sju kommunene i 
Trondheimsregionen går sammen til en kommune. 
 
Reisetidskartet i kapittel 6 viste at de seks kommunene i hovedsak befinner seg innen 45 
minutters reisetid fra Trondheim. Denne ”hverdagsregionen” får i dette alternativet felles 
kommunestyre, eventuelt også med ansvar for fylkets oppgaver. Planbehandlingen innen 
arealbruk, transport og annen infrastruktur blir mer helhetlig og effektiv, fordi det ikke lenger er 
nødvendig med likelydende vedtak i sju ulike kommunestyrer. Interkommunale løsninger faller 
bort med noen få unntak.  
 
Risiko 
Orkdal og Stjørdal er kommuner som i dag fungerer som regionsentra for sine omlandskommuner. 
Det er betydelig motstand i disse kommunene mot å oppgi en slik posisjon, noe rådmannen 
forstår og respekterer. Rådmannens argumentasjon bygger på hva som anses som tjenlig for 
byregionen som helhet på lengre sikt. Uansett kommuneinndeling vil Stjørdal og Orkdal også i 
framtiden være viktige sentra i sine omland. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget. 
 
Kommentar til TK+4 og TK+6 
Disse retningsvalgene innebærer at den nye bykommunen blir arealmessig og befolkningsmessig 
betydelig utvidet. Det er knyttet sterk identitet til nåværende grenser og kommuner, og det vil 
erfaringsmessig ta noe tid før en ny felles ”kommuneidentitet” er etablert. Imidlertid er også 
identiteten i dag sterkt knyttet til lokalsamfunnet, og til Trondheim og Trøndelag som helhet.   
 
Spørsmålet om de økonomiske konsekvensene av retningsvalgene drøftes i kapittel 9 i 
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utredningen. Spørsmålet om hvordan en kan sikre lokaldemokrati i en større og sammenslått 
kommune blir drøftet i kapittel 10. Konsekvensene av en så vidt stor geografisk og 
befolkningsmessig utvidelse av kommunens ansvar for kommunens organisering administrativt og 
politisk, er ikke utredet. Rådmannen mener, med støtte i de utredninger som det er redegjort for, 
at det er mulig å yte gode tjenester og ivareta kommunens øvrige roller også i en større 
bykommune med flere oppgaver.    
 
TK + 9: Trondheimsregionen (D, H, L) 
Denne avgrensningen tilsvarer det geografiske området som i dag utgjør Trondheimsregionen. 
Det er gode forbindelser og samarbeid også mellom Trondheim og de tre kommunene Midtre 
Gauldal, Rissa og Leksvik. Imidlertid er avstandene større, reisetidene lengre og 
pendlingsandelene lavere i disse kommunene enn i de øvrige seks omlandskommunene, slik at 
disse kommunene i mindre grad er en integrert del av byområdet. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med dette alternativet. 
 
Sammenfatning retningsvalg 
Rådmannen mener at det ut fra den foreliggende dokumentasjon er ønskelig å etablere størst 
mulig sammenfall mellom det funksjonelle byområdet/hverdagsregionen og det geografiske 
området som kommunestyret har ansvaret for. Dersom dette legges til grunn, anbefaler 
rådmannen følgende geografiske retningsvalg i det videre arbeid med 
kommunestrukturreformen: 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med 
Trondheim. 

Disse geografiske alternativene er aktuelle med og uten flere oppgaver fra fylke og stat. 
Rådmannen ser også byfylkemodellen som et aktuelt retningsvalg for det videre arbeidet, med 
eller uten kommunesammenslåinger, og nye oppgaver fra staten. 
 
Rådmannen legger til grunn at arbeidet med kommunereformen skal lede fram til løsninger som 
gjør at Trondheim avvikler interkommunale samarbeidsordninger så langt det er mulig, og 
vurderer nøye behovet før det eventuelt inngås nye. Noen samarbeidsløsninger vil det fortsatt 
være behov for uansett framtidig kommuneinndeling, som havnesamarbeid og samarbeid om 
brann- og redningstjenester.   
 
9 Hva er de økonomiske konsekvensene knyttet til retningsvalg? 
Det er i denne saken lagt til grunn at økonomiske forhold i den enkelte kommune eller 
kommunene samlet ikke er vesentlig for de retningsvalg som foreslås. De økonomiske 
vurderingene som beskrives i kapittel 9 i utredningen har mest til hensikt å gi et bilde av 
økonomisk status per i dag, og peke på økonomiske forhold det vil være behov for å utrede 
nærmere når retningsvalg er tatt.  
 
Et ofte diskutert spørsmål er hvem som taper og hvem som vinner ved at folk bor i en kommune 
og jobber i en annen. Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, spesielt fordi 
inntektssystemet og andre rammevilkår er under endring. 

Hva vil endre seg økonomisk ved at to eller flere kommuner blir til en? 

Å slå sammen flere kommuner vil påvirke innbyggere og kommunene som blir sammenslått 
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økonomisk. Ved en sammenslåing vil den økonomiske situasjonen etter sammenslåing avhenge av 
de utvalgte kommunenes økonomiske profil.  Kommunene har ulik gjeldsgrad, pensjonskostnader, 
investeringstakt, fond, eiendeler og inntekter. Kommunens samlede driftsresultat, forpliktelser og 
goder arves inn i storkommunen. Kommunene har foretatt forskjellige prioriteringer innen og 
mellom tjenestetilbudene, det medfører at blant annet antall elever per lærer, andel 
sykehjemsplasser, standard på parker og grøntanlegg, vegvedlikehold og avlastningstilbud til syke 
barn er ujevnt fordelt i de forskjellige kommunene.  Ved en sammenslåing vil den nye 
storkommunen overta de ulike kommunenes prioriteringer og tjenestetilbud, og må tilpasses 
dette.  
 
Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet 
av perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil bli sett i sammenheng med 
kommunereformen. Samtidig vurderer regjeringen å redusere omfang av skatteutjevningen slik at 
kommunene selv får større råderett over egne midler. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke 
mulig å forutse hvordan et revidert inntektssystem vil påvirke økonomien i en ny 
kommunestruktur.  
 
Eiendomsskatt, kontingenter, avgifter og gebyrer vil tilpasses og endres, slik at en eventuell 
storkommune får et felles sett med inntektssatser. For eksempel innenfor VARF (vann, avløp, 
renovasjon og feiing) betaler ofte innbyggere i småkommuner høyere avgifter enn i større 
kommuner. Årsaken er at det er stordriftsfordeler knyttet til investering og drift av infrastruktur.  
 
Større kommuner vil ha stordriftsfordeler. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil 
legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.  Dette 
kan medføre en mer effektiv utnyttelse av administrasjon, sosial og teknisk infrastruktur, bygg, og 
også stordriftsfordeler i de ulike tjenestetilbudene. En sammenslåing gir også bedre muligheter 
for økt anleggstørrelse og kapasitetsutnyttelse i den nye kommunen. En annen fordel er større 
fagmiljø innen enkelte områder, med bredere og mer sammensatt kompetanse, og som er mindre 
sårbart for sykdom og utskiftning av personell.  
 
Økonomiske virkemidler i kommunereformprosessen  
Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til en ny 
kommune for kommuner som slår seg sammen. De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for 
kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet 
nasjonale vedtak innen 1.1.2018. Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader 
etter en standardisert modell, og også reformstøtte. I tillegg vil kommunene få beholde 
inndelingstilskuddet. 
 
20 millioner kroner er satt som et grunnbeløp per sammenslåing for dekning av 
engangskostnader. Engangsstøttens beløp øker både ved økt folketall og hvis flere enn to 
kommuner slår seg sammen. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i 
reformperioden, med et minstebeløp på 5 millioner kroner per sammenslåing. Støtten er 
differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 millioner kroner for de mest folkerike 
sammenslåingene. Den nye sammenslåtte kommunen beholder inndelingstilskuddet som om den 
fortsatt var to eller flere kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet 
trappes ned over 5 år. 
 
Sammenslåing av kommuner vil bety en periode der mye ressurser vil gå med til å tilpasse ulike 
kulturer, organisasjoner, systemer, tjenestetilbud og økonomiske forhold. Når retningsvalg for 
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sammensetning av den nye storkommunen er valgt, kan rådmannen gå nærmere inn i de ulike 
alternativene og gi estimat og beregninger av hvordan ulike inntekts- og utgiftselementer vil slå ut 
økonomisk.  
 
10  Mulige alternativer for politisk myndighet på bydelsnivå 
Erfaringene viser at ordninger med politiske organer i bydeler er krevende å få til. Det er viktig å 
sikre at den foreslåtte virksomheten blir politisk meningsfull. Da Trondheim kommune la ned 
bydelsrådene i 2000, sto det eksplisitt i saksframlegget at flere av dem ikke fungerte, fordi 
manglende oppmøte førte til at de aldri var beslutningsdyktige. Mangel på interesse og 
engasjement må antas å være forårsaket av bydelsrådenes manglende innflytelse og betydning. 
 
Opprettelsen av nærdemokratiske ordninger er ikke sjelden en følge av kommunesammenslåing. 
Danmark gjennomførte en stor kommunereform i 2007 og en rekke nærdemokratiske ordninger 
ble opprettet for å motivere til deltakelse i den sammenslåtte kommunen. De danske lokalrådene 
ble opprettet på litt ulike måter; der befolkningen ville ha råd som fulgte gamle kommunegrenser, 
viste dette seg å sementere grenser heller enn å integrere innbyggerne. Samtidig var 
engasjement, tilhørighet og tilknytning ikke noe problem, så dette ga både fordeler og ulemper. 
 
Nærdemokratiske ordninger har oftest de samme målene: Bidra til mer kontakt mellom de 
styrende og de styrte, og motivere til bred deltakelse i spørsmål som angår lokalsamfunnet. 
Ordningene som fungerer godt har politikere som opplever at deres arbeid har konkret effekt, at 
de gjør en forskjell. For å få dette til må de lokale og de sentrale politiske organene være koblet, 
og forventninger og roller må være avklart.(NIBR 2013:4) 
 
Rådmannen ser flere vesentlige spørsmål som må besvares, dersom kommunedelsdemokrati skal 
innføres:  
 

 For hvilke politiske saksområder skal det gis desentralisert beslutningsmyndighet og 
hvordan kan en sikre at dette er oppgaver som gir reell interesse for å delta? 

 Hvis det gis desentralisert beslutningsmyndighet, skal saksforberedende administrasjon for 
de samme områdene også desentraliseres, eller kan en tenke seg lokal 
beslutningsmyndighet uten en desentralisert administrasjon for de samme saksområdene? 

 Skal det gjennomføres direkte valg for å sikre lokal forankring og mobilisering, eller er det 
nok med oppnevning av lokalt bosatte personer og basert på stemmetallet i bydelen? 

 Skal bydelsgrensene følge gamle kommunegrenser eller trekkes opp etter en integrert 
modell? 

 Hvilke grenser skal trekkes for Trondheim kommunes bydeler, er det nok med et politisk 
organ for hver av de fire administrative distriktene vi har for barne- og familietjenester og 
sosialtjenester i dag?  

 Hva vil en slik kommunedelsorganisering koste?  
 
Rådmannen mener at dersom det etter en kommunesammenslåing blir opprettet 
kommunedelspolitiske organer, bør følgende prinsipper ligge til grunn: 
 

 Rådmannen ser det ikke som aktuelt å foreslå kommunedelsdemokrati i Trondheim 
kommune dersom kommunen ikke utvides geografisk.  

 Rådmannen vil ikke anbefale kommunedelsordninger som bare gir de politiske organene 
en rådgivende funksjon.  

 Delegert politisk myndighet kan bare handle om driftsbudsjettet, ikke investeringer.  

http://www.nibr.no/pub1656
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Rådmannen ser at både den politiske myndigheten og saksområdenes mengde kan variere, 
ordningen kan ha få oppgaver og / eller liten myndighet, og den kan ha mange oppgaver og / eller 
stor myndighet. Rådmannen vil likevel advare mot å se dette bare som et spørsmål om mengden 
oppgaver; relevans og lokal betydning kan være vel så vesentlig. Å ha mange oppgaver lagt til 
bydelen, der oppgavene først og fremst styres av lovverk og / eller kommunestyrets 
budsjettvedtak, trenger ikke øke den lokale innflytelsen. 
 
Bare Oslo av de norske storbyene har fått en bydelsorganisert politisk myndighet til å vare over 
tid. Det er antakelig både delegert myndighet og bruken av direkte valg som kan forklare 
ordningens levedyktighet. Hele 42,8 prosent av driftsbudsjettet i Oslo er bydelsfordelt. Dersom 
Trondheim skulle prøve noe lignende, ville dette være en stor reform. 
 
Rådmannen ønsker å finne ut om det finnes flere måter å bidra til lokal politisk 
beslutningsmyndighet for å gjøre deltakelsen i et bydelsutvalg mer interessant. Rådmannen 
ønsker særlig å undersøke om det er mulig å delegere deler av planbeslutningene til bydeler, 
dersom kommunen blir slått sammen med en eller flere andre kommuner. Det tenkes da spesielt 
på planvedtakene som etter kommunens delegeringsreglement er delegert til bygningsrådet i 
Trondheim, byggesaksvedtakene unntatt.  Rådmannen antar at det ville være en interessant 
lokalpolitisk oppgave å bruke lokal kunnskap til å gjøre planvedtak. Disse vedtakene ville måtte 
avgrenses gjennom at planen holder seg innenfor rammene av kommuneplanens arealdel og 
eventuelle vedtatte kommunedelsplaner. Dette kan tenkes kombinert med sentral utredning og 
saksforberedelse.  
 
Skjematisk oppsummering av alternativene: 
 
1: Ved geografisk utvidelse som følger av kommunereformen, opprettes bydelsutvalg som  

A: følger de gamle kommunegrensene 
B: søker å integrere kommunene gjennom nye grenser  

 
2: Innen Trondheim kommune  

A: brukes grensene for de fire administrative distriktene, jf 1A 
B: deles de fire administrative distriktene opp i flere bydeler, jf 1A 
C: deles byområdet inn på nytt for å tilpasses behovet for integrering, jf 1B. 

 
3: Bydelsutvalgene, for eksempel 11 medlemmer, som må være bosatt i bydelen 

A: velges gjennom direkte valg samtidig med kommunevalgene 
B: oppnevnes av bystyret etter stemmetallet i bydelen 
C: oppnevnes av bystyret etter stemmetallene i bystyret 

  
4: Bydelsutvalgene kan gis myndighet på linje med bydelsutvalgene i Oslo kommune:  

 helse-, sosial- og omsorgstjenester 

 barnevern  

 barnehager  

 kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet 

 lokale parker og nærmiljøanlegg   

 utleie av torg, fortau  
Administrative ressurser og virksomhet lokaliseres i tråd med de valgte oppgavene/tjenestene. 
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5: Fram mot stortingsvedtak om kommunesammenslåing i 2017, utredes en prøveordning med 
delegert myndighet til bydelsutvalg for plansaker av samme type som i dag er delegert til 
bygningsrådet i Trondheim, med unntak av byggesak. Den delegerte myndigheten kan bare 
brukes innenfor vedtak i kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og eventuelle fysiske 
kommunedelplaner med bestemmelser for det aktuelle området. Dispensasjon fra disse rammene 
må avgjøres av kommunestyret. Saksutredningene og vedtaksoppfølging skjer i en sentralisert 
administrasjon.  
 
7: Kostnadene ved den valgte kommunedelsdemokratiske ordningen og den bydelsfordelte 
administrative ressursen mht stillinger, lokaler, godtgjøring og valgordning med mer, må utredes.  
 
8: Eventuelle nye oppgaver kommunen får som følge av reformen må plasseres sentralt eller 
desentralt i tråd med valgt modell. 
 
Konklusjon 
Rådmannen har gjennomgått mulighetene for kommunedelspolitisk organisering. Flere av 
alternativene har omfattende konsekvenser for den nye kommunens økonomi og administrasjon 
hvis de blir vedtatt. Samtidig er noen mulige oppgaver så langt ikke prøvd ut med desentralisert 
beslutningsmyndighet, og rådmannen er innstilt på å utrede disse.  
 
Rådmannen foreslår at spørsmålet om innføring av kommunedelsdemokrati og valg av 
alternativer utredes videre i tråd med bystyrets retningsvalg.   
 
11  Høring av innbyggerne 
Inndelingslova sier i § 10 at  

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. 
Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på 
annan måte. 

 
Formuleringen er utdypet i et rundskriv, der det framgår at det ikke er nødvendig å stille spørsmål 
dersom en vet hva innbyggerne mener. Det er ikke noe mål i seg selv å gjennomføre en høring av 
innbyggerne. Det er likevel forventninger om at innbyggerne må høres. Rundskrivet peker ikke på 
noen av de forslåtte framgangsmåtene, men sier det er opp til kommunen selv å avgjøre hvilken 
metode som er best. Målet med høringen er å få ny kunnskap om hva innbyggerne mener. En 
høring forutsetter at det finnes enkle og klare alternativer.   
 
Det er ikke noe krav om at kommuner som vurderer å slå seg sammen må benytte samme 
metode. Det er hvert enkelt kommunestyre som avgjør saken, fordi det er kommunestyret som 
formelt innhenter synspunktene. 
 
Inndelingslova pålegger ikke kommunestyrene å følge det rådet som gis gjennom en høring. I siste 
instans kan stortinget gjennom vedtak også overprøve et kommunestyre som ikke ønsker 
sammenslåing. 
 
Regjeringen har bestemt at hver kommune skal få penger til å dekke en høring:  

Departementet vil dekke inntil 100 000 kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og 
informasjon til innbyggerne. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Rundskriv_inndelingslova.pdf
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Rådmannen mener at det for Trondheim kommunes vedkommende er tilstrekkelig å gjennomføre 
en spørreundersøkelse om kommunesammenslåing, når det er mer avklart om Trondheim 
kommune og en eller flere andre kommuner aktivt vurderer å slå seg sammen.  
 
12  Informasjon til innbyggere, ansatte og vesentlige samfunnsaktører 
God informasjon til alle berørte er en forutsetning for beslutningen om kommunen skal slå seg 
sammen med andre kommuner, og om det skal opprettes kommunedelsdemokratiske ordninger. 
Godt kunnskapsgrunnlag er også en forutsetning for å lykkes med reformen.  Informasjon fra 
kommunen er viktig i alle faser av dette arbeidet.  

Rådmannen vil trappe opp informasjonsvirksomheten når bystyret har vedtatt retningsvalg og 
oppgaver. Her vil flere informasjonskanaler blir brukt, for å nå ulike innbyggergrupper.  

Rådmannen vil legge vekt på å nå fram til ungdom, i tråd med anbefalinger i Kommunal – og 
moderniseringsdepartementets veileder. 

Innbyggerne i nabokommunene leser langt på vei samme avis og hører samme 
lokalradiosendinger som innbyggerne i Trondheim. Dette er det viktig å ta hensyn til i 
informasjonsarbeidet. 
Ansatte står i en særstilling. Rådmannen vil tilrettelegge informasjon til 10er-gruppa.  Rådmannen 
vil komme tilbake til ansattes medvirkning i en eventuell sammenslåingsprosess, jf Inndelingslova.  
Viktige målgrupper for kommunens informasjon om kommunereformen er 

 Innbyggerne, spesielt ungdom 

 Ansatte 

 Vesentlige samfunnsaktører: NHO, NiT, fagforeningene, NTNU, HiST, DMM, SINTEF med 
flere. 
 

 Erfaring viser at ulike målgrupper nås gjennom ulike medier: 

 Innbyggere generelt nås gjennom: Kommunens nettsider, avis, NRK, sosiale medier 

 Ungdom nås gjennom sosiale medier, nettsider, eventuelt kinoannonser 

 Ansatte nås gjennom nettsider, avis og radio /tv, egne møter 

 Vesentlige samfunnsaktører nås gjennom møter og mediene 

Det viktigste budskapet vil være  

 Trondheim kommune er med i kommunereformarbeidet. Alle kommunene i Norge er med 
i denne reformen. 

 Kommunesammenslåing bør bidra til vekst og bærekraftig utvikling, viktig at byen og 
regionen ruster seg for framtida. 

 Bystyret har bestemt at det skal arbeides videre med noen alternativer (nevne disse, og si 
hva de innebærer).  

13 Rådmannens konklusjon 
Rådmannen mener at det ut fra den foreliggende dokumentasjon er ønskelig å etablere størst 
mulig sammenfall mellom det funksjonelle byområdet/hverdagsregionen og det geografiske 
området som kommunestyret har ansvaret for. Dersom dette legges til grunn, anbefaler 
rådmannen følgende geografiske retningsvalg i det videre arbeid med 
kommunestrukturreformen: 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med 
Trondheim. 



Trondheim kommune     
 

 
Saksfremlegg - arkivsak 14/27761 21 
293301/ 14 

 
Disse geografiske alternativene er aktuelle både med og uten flere oppgaver fra fylke og stat. 
Rådmannen er åpen for at den videre prosessen kan gjøre varianter av ovennevnte retningsvalg 
aktuelle.  
 
Rådmannen ser også 

 Byfylkemodellen som et aktuelt retningsvalg for det videre arbeidet, med eller uten 
kommunesammenslåinger, og med aktuelle statlige oppgaver.  

 
Dersom Trondheim kommune ikke blir byfylke, vedtar Bystyret at det skal arbeides for at følgende 
oppgaver skal overføres fra staten og fylkeskommunen til Trondheim kommune: 

a) BUF-etats statlige oppgaver (som omsøkt) 

b) Videregående opplæring inklusive voksenopplæring fra fylkeskommunen 

c) Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i 

statlige  

institusjoner 

d) Folkehelse, fylkeskommunens ansvar 

e) Tannhelse, fylkeskommunens ansvar 

f) Fylkesveger, kollektivtransport i Trondheim inklusive bymiljøavtaler og 

belønningsmidler, fylkeskommunens ansvar 

g) Virkemidler for nærings- og samfunnsutviklingsarbeid, fylkeskommunale 

virkemidler. 

Rådmannen vil utrede alternative former for kommunedelsdemokrati i tråd med bystyrets 
retningsvalg.  
 
Rådmannen foreslår at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en spørreundersøkelse i 
løpet av 2015. 
 
 Rådmannen vil arbeide for å gi god informasjon til ansatte, innbyggere, media og aktuelle 
samfunnsaktører.  
 
 
Rådmannen i Trondheim, 16.12.2014 
 
Stein A Ytterdahl 
rådmann 

Ragnhild Setsaas / Sigmund Knutsen 
rådgivere 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
Vedlegg:  
Rådmannen: Kommunereformen – oppgaver og retningsvalg. Rådmannens utredning desember 
2014 
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Forsidekartet viser de fire kommunene Byneset, Leinstrand, Tiller og Strinda som ble slått sammen med 
Trondheim kommune i 1964. 
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Rådmannen 
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Forord 
 

Tidligere regionale inndelinger er gjenkjennelige, selv om produksjonsmåter, infrastruktur, offentlig 
forvaltning og bosettingsmønster forandrer seg. Går vi 400 år tilbake fantes ikke kommune-Norge. I 
1630 besto den regionale inndelingen for Trondheimsområdet av de tre fogderiene Orkdal/Gauldal, 
Stjørdal/ Selbu, og Fosen (inkl Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya), foruten Trondhjem. 200 år 
senere, i 1830, består Søndre Trondhjem amt av de fire underamtene Trondhjem inkl Strinden og Selbu, 
Gauldal, Orkdal og Fosen/kysten. I tillegg er Stjørdal/Verdal en del av Nordre Trondhjem amt.  
 
I 1837 ble formannskapsloven vedtatt. De demokratiske prinsipper fra Grunnloven ble gjort gjeldende 
også i lokalt styre og stell, og veien lå dermed åpen for utviklingen av den norske kommuneforvaltningen 
og det lokale selvstyret. 392 kommuner fulgte grensene for prestegjeld og hadde ansvar for fattigvesen, 
skole, bygging/vedlikehold av veier, kirker og tekniske tjenester i byene.  
 
De neste 100 årene fram mot 1930 preges av ”det kommunale frislepp”, kommunene skulle selv få 
bestemme hvor store (les: små) de skulle være, og stadig flere kommuner fikk samme størrelse som 
kirkesognet. Rundt 1930 var kommunene på det mest oppdelte. Da den økonomiske krisa satte inn på 
1920- og 30-tallet, var mange av kommunene ikke i stand til å møte den nye situasjonen. Mange 
kommuner ble samlet igjen på 1960-tallet, samtidig som deler av kommuner ble flyttet til nye 
kommuner i tråd med endrede kommunikasjoner.  Antallet kommuner sank fra 744 til 454. Nåværende 
Trondheim kommune ble fra 1.1.1964 dannet gjennom sammenslåing med kommunene Strinda, 
Byneset, Leinstrand og Tiller.   
      
Kommunesammenslåingene på 1960-tallet ble ikke minst begrunnet med at kommunene måtte bli store 
nok til å ta imot de nye offentlige tjenesteoppgavene som var under rask utvikling. Vi fikk en form for 
forvaltningskommuner, som et motstykke til autonome kommuner. Kommunene (og fylkene) ble 
iverksettere av statlig politikk. Etter en lovendring fra 1961 ble byene innlemmet i fylkeskommunene. 
Loven trådte i kraft fra 1964, men den omfattet ikke Bergen og Oslo. Trondheim ble derimot innlemmet 
i Sør-Trøndelag fylke. Kanskje var dette det fylket og denne landsdelen som den gangen i størst grad var 
integrert med sin by.   
 
Nå er arbeidet med en reform av kommunestrukturen initiert av regjeringen og vedtatt av Stortinget 18. 
juni 2014. På denne bakgrunn har Trondheim kommune startet arbeidet med en vurdering av 
kommunestrukturen. Formannskapet vedtok 30. september 2014 et mandat for rådmannens videre 
arbeid. Mandatet følges opp gjennom denne rapporten og et eget saksframlegg til bystyret. 
 
Prosjektledere for arbeidet er Sigmund Knutsen og Ragnhild Setsaas. En prosjektgruppe bestående av 
Marit Ringseth Berg, Mette Harriet Berntsen, Hans Ole Rolfsen og Ellen Edvardsen har bidratt i arbeidet 
med temaene oppgaver, økonomi, og kommunedelsdemokrati.  Data om befolkningsutvikling, flytting, 
arbeidsplasser, pendling og reisevaner er utarbeidet og tilrettelagt av Trondheim kommunes 
statistikkgruppe ved Byplankontoret, Svein Åge Relling, Bente Christine Gravaas og Sveinung Eiksund.  
 
 

Trondheim 16.desember 2014 
 
 

Stein A. Ytterdahl 
rådmann 
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KOMMUNEREFORMEN – OPPGAVER OG RETNINGSVALG RAPPORT 

1 Bakgrunn  
 

Formålet med denne utredningen er å gi bystyret et grunnlag for å vedta hvilke retningsvalg en ønsker å 
legge til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen. I dette inngår en drøfting av 
hvilke oppgaver som kan overføres fra stat og fylkeskommune, jf bystyrets vedtak 31.10.2013 (Sak FO 
53/13). Utredningen er vedlegg til saksframlegg til bystyret. 

Saken følger opp formannskapets vedtak 30.9.2014 (sak 195/14): 

1. Formannskapet tar redegjørelsen om status og prosess for arbeidet med 
kommunestrukturreformen til orientering.  

2.  Trondheim kommune vil bidra til en god reformprosess, blant annet gjennom arbeidet med 
dette i Trondheimsregionen.  

3. Det opprettes en administrativ prosjektgruppe under rådmannen for arbeidet med 
kommunestrukturreformen. Rådmannen holder formannskapet løpende orientert om 
prosjektgruppas arbeid. Ordfører vurderer sammen med gruppelederne behovet 
forinformasjons- og temamøter.  

4. Rådmannens prosjektgruppe har følgende mandat for arbeidet:  

a) Utrede grunnlaget for kriterier som er viktig for Trondheim kommune  

b) Ha dialog med Trondheimsregionen for gjensidig informasjonsutveksling/avklaringer.  

c) Utarbeide sak som utreder retningsvalg for Trondheim kommune med følgende alternativ  
1. Kommunesammenslåinger med forslag til oppgaver og geografi, herunder 
kommunedelsdemokrati.  
2. Overtakelse av statlige og fylkeskommunale oppgaver  
3. Byfylkemodell  

d) Gi god informasjon til ansatte, innbyggere, media og aktuelle samfunnsaktører.  

e) Vurdere og foreslå hvordan innbyggerne skal høres i saken.  

f) Utarbeide sak med forslag til endelig vedtak om kommunestruktur for Trondheim til politisk 
behandling våren 2016.  
 

I saksframlegget redegjorde rådmannen for regjeringens arbeid med kommunereformen og Stortingets 
vedtak 18.6.2014. Det ble også redegjort for sentrale utredninger som regjeringen har lagt til grunn, og 
da først og fremst Ekspertutvalgets første utredning. Bystyret skal fatte endelig vedtak om ønsket 
kommunestruktur våren 2016. 

 

http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3356184
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/ekspertutvalg/delrapport-1/id751493/
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2 Regjeringens framdriftsplan og 
Stortingets vedtak 

 
Regjeringen har uttrykt følgende formål med forslaget om endringer i kommunestrukturen:  
 -  gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
 -  helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 -  bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 -  styrket lokaldemokrati. 
 
Regjeringen tar sikte på å legge fram en helhetlig proposisjon om endringer i kommunestrukturen for 
behandling i Stortinget våren 2017, med følgende tempoplan for arbeidet: 

-  Alle kommuner inviteres til oppstartssamlinger fra august 2014 (ansvar: 
fylkesmennene). 

-  Kommunene pålegges å starte diskusjoner om sammenslåing med nabokommuner 
høsten 2014 og fatte vedtak seinest våren 2016. 

- Regjeringen har varslet at den legger fram en stortingsmelding om kommunenes 
oppgaver våren 2015. 

-  Fylkesmannen skal oppsummere for sitt fylke og levere en selvstendig vurdering i løpet 
av 2016. 

-  Regjeringen legger fram sak for Stortinget våren 2017 med endelig forslag til 
kommunestruktur. 

-  Kommuner som tidlig i prosessen vedtar sammenslåing, kan slås sammen fra 
01.01.2018. 

-  Kommuner som følger hovedoppskriften, der Stortinget vedtar sammenslåing våren 
2017, vil bli slått sammen fra 01.01.2020. Dette betyr at kommunevalget høsten 2019 vil 
skje i ny kommunestruktur/ sammenslåtte kommuner. Se Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets (KMD) nettsider om kommunereformarbeidet.  

 
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité ga i Innst 300 S(2013-2014) sin tilslutning til regjeringens 
forslag om en kommunereform. Regjeringsflertallet i komiteen (H, FrP, KrF, V) viser til at regjeringen 
gjennom arbeidet for større og mer robuste kommuner vil overføre nye oppgaver og dermed mer makt 
og myndighet til kommunesektoren. Arbeiderpartiet på sin side mener det er behov for endring av 
kommunestrukturen for å sikre like gode velferdstjenester til alle innbyggerne, i funksjonelle og 
bærekraftige kommuner.    

Komiteens flertall, (Ap, H, FrP, KrF, V) er positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å 
delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommunene. Det samme flertallet forventer at kommunene på en god måte fra starten av en slik 
prosess involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte. En slik involvering øker sannsynligheten for en 
best mulig prosess for lokalsamfunnet, sier flertallet. 

Det samme flertallet (Ap, H, FrP, KrF, V) påpeker at regjeringen sier det ikke er naturlig å stille absolutte 
krav til innbyggertall i den nye kommunen. De sier videre at det skal være reell frivillighet i prosessen. 
Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der 
enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. 

Stortinget behandlet innstillingen 18.juni 2014. Stortingets flertall sluttet seg til komitéinnstillingen. 
Kommunene pålegges å utrede saken for sin egen kommunes del. Det vises til ekspertutvalget som 
regjeringen har nedsatt, og uttrykkes forventninger til delrapport 2, som skal handle om hvilke nye 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=59873
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oppgaver kommunesektoren kan få som følge av overføring fra statlig nivå, direktorater mv, og hvilke 
kriterier som da kan stilles til ny kommunestruktur.  

Stortinget behandlet samtidig et representantforslag om å inkludere regionnivået i arbeidet med ny 
kommunestruktur, Dokument 8:26 S (2013-2014). Stortinget utvidet gjennom sitt vedtak arbeidet til å 
omfatte det regionale nivået, gjennom følgende formulering: 

Stortinget ber regjeringen utrede etableringen av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte 
fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med kommunereform. 

Liknende formuleringer ble vedtatt i behandlingen av kommuneproposisjonen. Informasjon om 
regjeringens arbeid finnes på nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

 

 
 

Figur 2.1: Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider om kommunereformen 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=59188
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3 Hva er viktig for Trondheim? 
 
Hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er plattformen for Trondheim kommunes  
drøftinger og vegvalg:  

 Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,  

 Trondheim som en miljøvennlig by 

 Trondheim som en inkluderende og mangfoldig by 

 Trondheim kommune som en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver.  
 
Trondheim kommune er stor nok til at kommunen ikke trenger å slå seg sammen med andre kommuner 
for å yte innbyggerne gode tjenester. Dette innebærer at andre kommuner, næringslivet, 
fylkeskommunen og fylkesmannen ser til Trondheim også når det gjelder utformingen av framtidig 
kommunestruktur. Fylkesmannen understreker at det er viktig at ”storkommunene” tar initiativ og 
ivaretar sin regionale rolle. Uavhengig av egne ønsker og behov er Trondheim, i likhet med alle andre 
kommuner, nå bedt om å vurdere sammenslåing med nabokommuner.  
 
Rollen som samfunnsutvikler utøver kommunen i dag i mange relasjoner, f eks som aktiv deltaker i 
arbeidet med campusutvikling og studiebyen og gjennom samarbeidet med andre kommuner om 
tjenester og utviklingsoppgaver. Hva som kan styrke byen og regionen i den nasjonale og internasjonale 
konkurransen bør være et viktig utgangspunkt for arbeidet med kommunestrukturreformen.  

Trondheim har en dominerende posisjon i landsdelen og det er store forventninger til kommunen om å 
ha en motorrolle i utviklingen av regionen. En sterk og tydelig regionhovedstad er, etter rådmannens 
oppfatning en forutsetning for vekst og utvikling i hele regionen. Samtidig er det et gjensidig samspill 
mellom storbyene og omlandet. Det er viktig å utnytte dynamikken mellom forskning/utvikling i 
storbyen og naturressursene i distriktene. Hele landsdelen er avhengig av en livskraftig by, med sterke 
kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøer. På samme måte drar storbyen nytte av et levende og 
livskraftig omland med naturressurser og et sterkt næringsliv. Å få til dette samspillet er grunnleggende 
for å sikre velferden for nye generasjoner, ikke minst fordi demografiske endringer og forventninger til 
tjenestetilbud utfordrer framtidig ressursbehov. 

For Trondheim er det ønskelig å se spørsmålet om kommunestruktur sammen med organiseringen på 
fylkesnivået/regionalt nivå. 
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4 Status for arbeidet med 
kommunereformen 

 
 
Nasjonalt er et flertall av kommunene nå i gang med drøftinger av framtidig kommunestruktur. 
Regjeringen har utnevnt fylkesmennene til å lede de lokale prosessene i arbeidet med 
kommunestrukturreformen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i samarbeid med KS utarbeidet en 
prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i fylket i perioden 2014-2017. I henhold til denne 
planen er kommunene nå i fase 2, fra september 2014 til februar 2015, hvor oppgaven for kommunene 
er å organisere prosjektarbeidet, informere innbyggere, ansatte og samfunnsaktører, og ha dialog med 
andre kommuner. Arbeidet i denne fasen skal ende ut i kommunestyrevedtak om geografisk 
retningsvalg. 

Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS oppstartsmøte med alle ordførere og rådmenn 26.8.2014, 
og et første møte for kommunenes prosjektleder 1.10.14. Det andre møtet for prosjektlederne ble holdt 
14.11.14. Disse møtene har vist seg som verdifulle for informasjonsutveksling mellom kommunene om 
felles problemstillinger og arbeidsformer. Alle kommunene i fylket er i gang med utredninger og/eller 
samtaler med nabokommuner om framtidig kommunestruktur, i tråd med fylkesmannens opplegg. 

KS høstkonferanse for kommunene i Sør-Trøndelag 5.-6.11.2014 hadde kommunestrukturreformen som 
tema første dag, med foredrag og plenumssamlinger. Trondheim kommune deltok med representanter 
fra politisk ledelse og rådmannen.  

Trondheimsregionen arrangerte en samling for formannskapsmedlemmene i alle de 10 kommunene i 
Trondheimsregionen og Sør-Trøndelags fylkeskommune 21.-22. august 2014, hvor ett av to hovedtema 
var kommunereformen. Fylkesmannen og andre eksterne aktører deltok også. Trondheimsregionen som 
møteplass står sentralt i formannskapets vedtak 30.9.2014.  I regionrådsmøtet 15.9. 2014 ble det 
orientert om regionrådets videre arbeid med kommunereformen. Et ordførermøte 4.11.2014 hos 
Trondheims ordfører drøftet også kommunenes arbeid med reformen. Også i rådmannsforums møte 
12.11.2014 og regionrådets møte 12.12.2014 var kommunereformen på dagsorden. 

Trøndelagsrådets møte 17.11.2014 hadde mandat for utredning av samling av trøndelagsfylkene på 
dagsorden etter at begge fylkesting har fattet vedtak. Arbeidsutvalget i Trøndelagsrådet drøftet både 
kommunesammenslåing og fylkessammenslåing på nytt i møte 8.12.2014.   

Rådmannen har i løpet av oktober - medio desember 2014 fulgt opp formannskapets vedtak på denne 
måten: 

- Det er opprettet en administrativ prosjektgruppe med representanter fra de fleste 
virksomhetsområdene. Flere arbeidsgrupper bistår prosjektgruppa i arbeidet med 
saksframlegget. 

- Gjensidig informasjonsutveksling med de øvrige kommunene i Trondheimsregionen på 
administrativt nivå, og deltatt på møter sammen med politiske ledelse. 

- Det er etablert informasjon om kommunestrukturreformen på kommunens nettsider, rettet til 
innbyggerne, ansatte og samfunnsaktører. Ansattes organisasjoner ble orientert om arbeidet 
med reformen i et møte i 10-ergruppa 31.10.2014. Rådmannen har tatt initiativ til møte med 
representanter for næringslivet. 

- Saksframlegget utreder grunnlag for kriterier, nye oppgaver og retningsvalg, samt økonomi og 
hvordan innbyggerne skal høres i saken. Tema som byfylke og kommunedelsdemokrati nevnes 

http://fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/
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spesifikt i formannskapets vedtak, og gis en innledende drøfting i det følgende. Det samme 
gjelder forholdet til det regionale nivået. 

Ordførerne i Malvik, Skaun og Klæbu har tatt initiativ til møter med Trondheim kommune. 
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5 Det regionale bildet 
 

5.1 Innledning 
For at arbeidet med en kommunestrukturreform skulle vurderes sammen med det regionale 
forvaltningsnivået fattet Stortinget 18.06.2014 følgende vedtak: 

 
 Stortinget ber regjeringen utrede etableringen av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte 
fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med kommunereform. 

  
Nasjonalt er det en hovedutfordring å planlegge for livskraftig virksomhet landet rundt. Norsk næringsliv 
har til alle tider vært ressursbasert. Før var det jordbruk og fiske, mens vi de siste 40 år har hatt olje,  
gass og de marine matressursene som våre viktigste økonomiske tilganger. Men som arenaer for  
sysselsetting er det andre næringer som dominerer. Siden 1950 er Norge, i likhet med andre utviklede  
økonomier kjennetegnet av en massiv vekst i tjenesteytende næringer. Denne utviklingen stiller lander  
overfor en dobbel utfordring. Vi må bygge regioner som på en effektiv måte tar vare på og utnytter  
landets naturressurser samtidig som vi bygger regioner tilpasset et moderne tjenesteytende samfunn.  
Dette er hensyn som ikke alltid er lett å forene.  
 
En allsidig og levedyktig tjenestestruktur forutsetter et kundeunderlag og velutviklede byer. Det er i 
byene og bynære strøk at de største markedene finnes, enten dette gjelder tjenester eller arbeid. Dette 
bidrar til en sentralisering av bosettingen over tid. Sentralisering har vært en jevn utvikling i vårt land de 
siste 200 år. Parallelt har det utviklet seg et gjensidig og dynamisk forhold senter og periferi, med en 
desentralisering ut mot periferien. Det klassiske stedshierarki har ikke opphørt, men har i større grad 
enn før tatt form av agglomerasjoner, i form av nærings- og servicemessige klynger. 
 
Sterke byer er en forutsetning for livskraftig bosetting og næringsutvikling over det meste av landet, slik 
Storbymeldingen fra Bondevik II-regjeringen hevdet (St.meld. nr. 31 (2002-2003). Utfordringen er å 
sørge for at det bygges levedyktige byer utenfor hovedstadsområdet, som kan fungere som motorer i 
sine respektive regioner. Det vil gi bedre nasjonal konkurransekraft, utvikling og bærekraft. Gjennom 
infrastruktur og gode kommunikasjoner kan bo– og arbeidsmarkedene utvides. Slik kan interessene for å 
videreutvikle vårt ressursbaserte næringsliv møte interessene for å utvikle den offentlige og private 
tjenestesektoren.  
 
En rekke faglige utredninger helt siden 1980-tallet har konkludert med at det er et nasjonalt 
reformbehov for fylkesinndelingen. Blant annet hadde flere fylker for lavt folketall til å gi grunnlag for en 
kostnadseffektiv offentlig forvaltning, og den territorielle inndelingen innebar at enkelte fylkes var lite 
funksjonelle for fylkeskommunal og statlig virksomhet: Christiansen-utvalget (1992), 
Oppgavefordelingsutvalget NOU (2000:22), Effektutvalget (NOU 2004:2) og Distriktskommisjonen (NOU 
2004:19). 
 
Likevel var det viktigste utfallet av Stortingets vedtak om forvaltningsreformen i 2008 at gjeldende 
fylkesstruktur ble opprettholdt. Fylkeskommunen fikk styrket sin rolle som regional utviklingsaktør 
gjennom overføring av nye virkemidler og oppgaver innen områdene samferdsel, FoU, innovasjon og 
næringsutvikling, miljøforvaltning og kultur.  

 

5.2 Alternativer for regionalt nivå og kommunestørrelser 
Etter oppdrag fra regjeringen la Møreforsking la fram utredningen Alternativer for regionalt folkevalgt 
nivå 17.11.2014. Rapporten gir en god gjennomgang og sammenstilling av tidligere utredninger om 
regional politisk organisering, funksjoner og oppgaver og skisserer fem alternativer for regioninndeling 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-31-2002-2003-/id402979/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/krd/lyd-og-bilde/2004/effektutvalget-overleverer-sin-utredning/id487924/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/distriktskommisjonen_legger_frem/id254014/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/distriktskommisjonen_legger_frem/id254014/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Regionalt-niva/id2009019/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Regionalt-niva/id2009019/
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som alle bygger på forslag i tidligere utredninger. Møreforskning beskriver fem ulike regionale modeller 
med utgangspunkt i tidligere utredninger, se tabellen. Utredningen peker på at med få og store 
kommuner, bør en ikke ha for mange fylker/regioner. Kommunestørrelsen og regionstørrelsen må ha et 
passende forhold til hverandre. Regionalt nivås funksjoner og struktur er i stor grad avhengig av den 
kommunale strukturen og kommunale oppgaver, og det er mer sannsynlig at den regionale strukturen 
må endres på grunn av en kommunereform enn motsatt, ifølge Møreforsking. Ulike resultater av 
kommunestrukturreformen kobles derfor til ulike modeller for regional organisering. Gjennomgangen 
bidrar til en konstruktiv refleksjon rundt alternativer for regional inndeling sett i relasjon til alternativer 
for kommunestruktur. 
 

 
Tabell 5.1: Aternativvurderinger, Møreforsking 2014 

 
Alternativ 1: 0-alternativet 
I Møreforskings 0-alternativ består de 19 fylkene som i dag, men antallet kommuner reduseres fra 
dagens 428 til ca 300. Dette alternativet vurderes som svakt negativt.  
 
Alternativ 2: Sammenslåing 
Sammenslåingsalternativet reduserer antallet fylker fra dagens 19 til 10-15 fylker/regioner, og antallet 
kommuner til ca 300. Møreforsking åpner for at dette alternativet kan innebære en reduksjon til 150 
kommuner, eller helt ned mot 80 kommuner, men da under forutsetning av at antallet regioner blir 10-
12. Med så få kommuner og regioner nærmer dette seg alternativ Landsdeler.  
 
Alternativ 3: Landsdeler 
I dette alternativet er antallet regioner redusert til 7 ut fra funksjonelle kriterier og med betydelig 
overføring av oppgaver innen næringsutvikling, forskning, utdanning med mer fra stat til region. Antallet 
kommuner er ca 80, bygd på Statistisk sentralbyrås serviceregioner. Begge disse alternativene vurderes 
som positive.  
 
Felles for disse tre første alternativene er at de alle forutsetter generalistkommuner, dvs at alle 
kommuner har de samme oppgavene og det samme ansvaret. 
 
De to siste alternativene forlater generalistkommuneprinsippet og deler kommunene inn i flere 
kommunegrupper etter størrelse.  
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Alternativ 4: Storby med fleksibel regional organisering (”byfylke”) 
Regjeringen har ved flere anledninger uttrykt at den ser etablering av de store byene som byfylker som 
et interessant alternativ i kommunereformprosessen. Også utrederne Jørn Rattsø ved 
Samfunnsøkonomisk institutt, NTNU og Geir Vindsand ved NIVI Analyse foreslår det samme. Dette betyr 
at ”Oslo-modellen” kan være aktuell også for Bergen, Trondheim, Stavanger, og kanskje flere av de stor 
byområdene. Modellen innebærer at byene blir både kommuner og fylker. Omlandet til storbyene vil da 
tilsvare Akershus som omlandet til Oslo. 
 
Byfylkemodellen drøftes i regionutredningen blant annet på bakgrunn av SØF-rapport nr. 02/14, 
utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS (SØF) på oppdrag for NHO. Rapporten viser til at 
befolkningsveksten vil skje i de store byregionene, og at en sammenhengende planlegging og utbygging 
av transport og infrastruktur er nødvendig, både for næringslivet og for velferden. Delegasjon av makt 
og myndighet over flere oppgaver, vil gi de demokratiske organene mer interessante oppgaver og øke 
den lokale politiske handlekraften. SØFs anbefalte løsning er å gi Bergen, Trondheim og Stavanger 
byfylkestatus umiddelbart, for deretter å arbeide videre med oppgavefordelingen både for disse og for 
de øvrige større byene og kommunesektoren generelt.  
 
I alternativet Storby med fleksibel regional organisering har de minste kommunene ansvar for 
basistjenester og lokal utvikling, mens de 4-6 største byene har et totalansvar for kommunale og 
fylkeskommunale oppgaver, slik Oslo har det i dag. I dette alternativet vil storbyene og 
fylkene/regionene være adskilte regionale utviklingsaktører. Møreforsking forutsetter at det er indirekte 
valg til regiontinget, dvs direkte valg til to nivå, kommunestyret/byfylket og Stortinget. I de store byene 
vil det trolig måtte opprettes bydeler som i dagens Oslo. Utenom storbyene gjenopprettes ordningen 
landet hadde i perioden 1964 – 1974 med indirekte valg til Fylkes-/regionting. Møreforsking mener 
alternativet er mer kostnadseffektivt enn dagens situasjon og kan være effektivt for å løse utfordringer i 
byregionene, men framstår regionalt og nasjonalt som mer utfordrende enn dagens fylkesstruktur. At 
storbyen og omlandet er atskilt på regionalt nivå kan skape økt kompleksitet, som trolig vil svekke 
muligheten for regionalt utviklingsarbeid, ifølge Møreforsking, som totalt vurderer alternativet som 
svakt negativt.   
 
Alternativ 5: Fleksibel regional organisering 
Det femte og siste regionale alternativet fra Møreforsking er Fleksibel regional organisering. Hele landet 
inkludert Oslo deles inn i 10 til 15 regioner, som får et overordnet ansvar for utvikling og velferd i hele 
regionen. Kommunene har ansvar/oppgaver avhengig av størrelse og kompetanse. Modellen vil trolig 
fungere best med færre enn 15 kommuner i hver region, for å kunne ha tette samarbeidsrelasjoner. 
Regionene har et ”restansvar” for å organisere offentlige tjenester og oppgaver som kommuner ikke kan 
klare å løse alene. Antallet kommuner totalt kan dermed anslås til 150 – 200. Det forutsettes direktevalg 
til tre nivå, kommunestyre, regionstyre og Stortinget. Møreforsking kobler alternativet til ”governance”, 
dvs tett samarbeid mellom aktører for å løse oppgaver knyttet til tjenester, planlegging og utvikling.  
 
I likhet med de foregående alternativene (unntatt alternativ 1) muliggjør dette alternativet at regionene 
kan overta oppgaver fra staten. Men alternativ 5 forutsetter langt større omfang av forhandlinger 
mellom region og kommune enn i alternativ 2 Sammenslåing. I prinsippet skal det utvikles avtaler 
mellom regionen og hver kommune om hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen 
har ansvaret for. Om man lykkes med samarbeidet vurderes alternativet som klart bedre enn dagens 
situasjon. I motsatt fall kan regionene lett utvikles til å bli en sterk ”overherre” som reduserer 
kommuner makt. Sjansen for overstyring av kommunene reduseres med færre og større kommuner, 
ifølge Møreforsking, som gir alternativet en positiv vurdering.  
 

https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/offentlig-sektor-og-naringslivet/sof-r-02_14-3.pdf
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5.3 Ekspertutvalgets modeller  
Sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur fra regjeringens ekspertutvalg (1.12.2014) har vurdert 
tre framtidige kommunemodeller. De har regionale konsekvenser, som har paralleller til Møreforskings 
alternativer: 
 
Modell 1 innebærer en videreføring av generalistkommuneprinsippet hvor alle kommuner 
(unntatt Oslo) har ansvaret for samme oppgaveportefølje. I tråd med utvalgets 
anbefalinger fra delrapporten forutsettes kommunene å ha en minstestørrelse på 15 000– 
20 000 innbyggere. Dersom kommunene har denne størrelsen, sier utvalget at det også er mulig å gi 
dem flere oppgaver. Dette vil kunne styrke lokaldemokratiet, som får økt myndighet over tjenester som 
er av betydning for innbyggerne. Fordelen med generalistkommunemodellen, er at den gjør det enkelt å 
ha oversikt over offentlig forvaltning, den gir likeverdige demokratiske ordninger og sikrer alle 
kommuner samme mulighet og posisjon i forhold til staten. Det er enkelt å utforme økonomiske 
overføringssystemer og legge et lovgrunnlag for virksomheten. Alle kommunene – unntatt Oslo – vil, 
som i dag, inngå i et fylke/region.  
 
Ekspertutvalgets modell 1 tilsvarer alternativ 1-3 hos Møreforsking. Alternativ 3 hos Møreforsking 
bygger på Tor Selstads forslag om sju landelsregioner, hvor Oslo inngår i en landsdel sammen med sitt 
omland (KOU 2004:1 Sterke regioner). Ekspertutvalget foreslår at Oslo består som fylke/region slik som i 
dag. 
 
Modell 2 åpner for at kommuner har ulike oppgaver ut fra hvor mange innbyggere de har 
(oppgavedifferensiering) og overføring av flere oppgaver til storkommuner. Alle 
kommunene (unntatt Oslo) vil inngå, som i dag, i fylket/regionen. 
 
I denne modellen får kommuner med vesentlig flere innbyggere enn 15 – 20 000 flere oppgaver enn de 
har i dag, dersom de danner et funksjonelt byområde. De store kommunene overtar oppgaver både fra 
fylkeskommunen og staten.  Modellen innebærer videre at alle kommuner, unntatt Oslo, inngår i 
fylkeskommuner eller regioner, som i dag.  
 
Ekspertutvalgets modell 2 har likhetstrekk med alternativ 5 Fleksibel hos Møreforsking, men også her 
har de har ulik oppfatning av om Oslo bør inngå i ”sin” landsdelsregion. Ekspertutvalget sier Oslo bør stå 
utenfor regionen, Møreforsking mener Oslo bør inngå i den. 
 
Modell 3 bygger også på oppgavedifferensiering og tildeling av Oslo-status til flere 
storkommuner, det vil si at storkommunen i tillegg til å ha regionale oppgaver også utgjør 
et eget fylke/region. Modell 3 innebærer at nabokommunene til storkommunen inngår i et 
annet fylke/region, slik tilfellet er for nabokommunene til Oslo i dag. 
 
Denne modellen tilsvarer alternativ 4 Storby hos Møreforsking. 

 
Ekspertutvalget sier at det kunne vært laget flere modeller, blant annet med trappetrinn etter 
innbyggerstørrelse, men dette mener utvalget ville øke kompleksiteten i forvaltningen unødig, og skape 
en uoversiktlig situasjon for innbyggerne. 
 
Ekspertutvalget drøfter disse tre modellene, men uten å konkludere.  
 

5.4 Kommentarer til Møreforskings alternativ 1-3 og 
Ekspertutvalgets modell 1  

Møreforskings Alternativ 1, 0-alternativet, innebærer små endringer bortsett fra en begrenset reduksjon 
av antallet kommuner. Alternativ 2, Sammenslåing, vurderes også som en mindre endring dersom 
antallet fylker reduseres fra dagens 19 til 15 sammen med en reduksjon av antallet kommuner fra 428 i 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/ekspertutvalg/sluttrapport/id751494/
http://www.ks.no/PageFiles/2925/61845_regioner_kortversj.pdf
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dag til ca 300. Dette blir en betydelig større reform dersom det medfører 10 regioner og ned mot 80 
kommuner. Alternativ 2 begynner da å nærme seg alternativ 3, Landsdel, som har 7 regioner og 80 
kommuner. Alternativ 1-3 forutsetter alle at generalistkommuneprinsippet opprettholdes, dvs at alle 
kommuner har de samme oppgavene og det samme ansvaret. Ekspertutvalgets modell 1 har de samme 
kjennetegn i hovedsak, men sier eksplisitt at Oslo ikke skal inngå i et fylke/region. 
 
Alternativ 3 Landsdel, kan gjenkjennes fra tidligere runder med regionreform. Formannskapet fattet i 
årene 2005 – 2009 en rekke vedtak i forbindelse med behandling av stortingsmelding nr. 12 (2006-2007) 
Regionale fortrinn – regional framtid, også kalt ”forvaltningsreformen”. Fra Formannskapets vedtak 
24.04.2007 (sak 127/07), kan nevnes:  
 

- Det må overføres betydelige oppgaver fra staten til de nye regionene. 
- Det etableres 6-7 landsdelsregioner bygd rundt storbyene. 
- En regionreform med tre forvaltningsnivå må gjøres gjeldende for hele landet, også Oslo-

regionen.  
- Storbyenes rolle i en framtidig arbeids- og funksjonsfordeling må avklares for å unngå 

kompetansestrid om samfunnsutviklerrollen på kommunalt og interkommunalt nivå. 
- For at regionene skal få demokratisk legitimitet er representasjonen i regiontingene gjenspeiler 

bosettingsstrukturen, f eks gjennom 7-8 valgdistrikter. 
- Administrasjonssenter for Midt-Norge må ligge i Trondheim, men offentlige arbeidsplasser 

fordeles slik at det ikke bidrar til en sentralisering innen regionen.  
 
Det framgår av ovennevnte at Trondheim kommune la bestemte premisser til grunn da kommunen i 
2007 sluttet seg til en reform med store folkevalgte landsdelsregioner.  
 

5.5 Kommentarer til Møreforskings alternativ 4 – 
byfylke/storby og Ekspertutvalgets modell 3 

Både Ekspertutvalgets modell 3 og Møreforskings Alternativ 4, Storby med fleksibel regionalpolitisk 
organisering, har likhetstrekk med retningsvalget ”byfylke”, som formannskapet vedtok å utrede. Oslo 
kommune er både kommune og fylkeskommune. En modell der de største bykommunene Bergen, 
Stavanger, og Trondheim får samme myndighet som Oslo, er ett tydelig alternativ i kommunereformen.  
 
Spørsmålet om forholdet mellom bykommuner og regionnivået kan sies å være like gammelt som det 
lokale selvstyret. Fra 1837 til 1963 hadde bykommunene annen status enn herredskommunene, og 
hadde større oppgaver. Herredskommunene ble samlet i amtskommuner for å ivareta oppgaver som 
kommunene ikke kunne løse hver for seg. Amtskommunene ble styrt av et amtsformannskap bestående 
av ordførerne i herredskommunene, mens amtmannen var statlig tilsynsmann overfor kommunene, en 
rolle han beholdt til fram til 1976.   
 
Scheikomiteen på 1950-tallet mente at ordningen med bykommuner med særskilte byoppgaver burde 
videreføres gjennom kommunereformen på 1960-tallet. Med innføringen av Lov om fylkeskommuner i 
1961 (med virkning fra 1963) ble likevel byene innlemmet i fylkeskommunene, med unntak for Oslo og 
Bergen. 
 
Byfylkemodellen, eller Oslo-modellen, forutsetter at generalistkommuneprinsippet fravikes, og er først 
og fremst knyttet til fordeling av oppgavene, men kan selvfølgelig også tenkes innført samtidig med en 
utvidelse av de geografiske grensene, dvs byfylkestatus i en større, sammenslått kommune.  
  
Møreforskning forutsetter at dette alternativet medfører to forvaltningsnivå, med indirekte valg fra 
kommuner til distriktsregionene. Rådmannen kan ikke se at det er noe til hinder for at det 
opprettholdes valg til tre nivå, kommuner – fylker/”distriktsregioner” og Stortinget, slik som det i dag 
fungerer for Akershus og de andre fylkene rundt Oslo.  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Stmeld-nr-12-2006-2007-/id440990/
http://publikum.trondheim.kommune.no/saker/index?utf8=%E2%9C%93&query=&offutvalg%5Bid%5D=10003&from_date=2007-04-24&to_date=&commit=S%C3%B8k
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Modellen innebærer at nabokommunene til den nye storkommunen inngår i et annet fylke enn 
storkommunen. Dette gjør det nødvendig å finne metoder for samhandlingen mellom storkommunen 
og omlandet, noe som gjelder for alle de regionale modellene. Også i dagens fylkesinndeling er 
samhandlingen mellom storbyen og deres fylke en utfordring, noe rådmannen kommer nærmere tilbake 
til.  
 
Møreforskning mener at dette alternativet vil medføre en betydelig økning i antallet enheter med 
regionstatus, noe som tilsier at kompetansen til regionnivået som myndighetsutøver i mange tilfeller vil 
svekkes. De mener dette vil kunne gi småskalaulemper sammenlignet med dagens situasjon. 
Rådmannens syn er at antallet regioner i Byfylke-/storbyalternativet er avhengig av hva som skjer på 
regionnivået utenom byene. Dersom fylker slår seg sammen til større landsdelsregioner vil totalt antall 
fylker/regioner kunne bli lavere enn i dag. 
 
Rådmannen ser muligheten for at byfylkemodellen vil kunne gjøre Trondheim og de store byene 
sterkere i den nasjonale og internasjonale konkurransen, ved at byene får tilgang til virkemidler og 
ressurser som i dag er forbeholdt fylkeskommunene. Dette er i tråd med OECD’ utredning fra 2006, hvor 
organisasjonen uttrykker at ressurser til å fremme innovasjon i større grad bør skilles fra virkemidler for 
å styrke distriktene. Innovasjonsevne og konkurransekraft kan økes ved å hjelpe distriktene og deres 
virksomheter til å knytte seg til de mest dynamiske kunnskapsmiljøene, ikke bare gjennom økonomisk 
støtte (Kortversjon, sept 2006, s.6).  
 
Formannskapet har gitt uttrykk for dette synet i en uttalelse til utredning om regional utvikling i Sør-
Trøndelag i 2010 (337/10), ved å slutte seg til rådmannens merknader:  

…det er kunnskapsbasert vekst og nyskaping som er fylkets komparative fortrinn. … … 
…Hovedtyngden av FoU-institusjonene ligger i Trondheim. Skal fylket utnytte dette innebærer det 
en styring av regionale utviklingsmidler mot storbyregionen, til beste for utviklingen i hele fylket. 
Mange av fylkets store og små produksjonsbedrifter ligger utenfor Trondheimsregionen, og en 
bedre utnyttelse av FoU-miljøenes kompetanse skal bidra til utvikling og nyskaping både i disse 
og til nye etableringer i hele fylket (s. 3).  

 
Gjennom byfylkemodellen kan Trondheim i større grad få hånd om utviklingsmidler som i dag 
disponeres av fylkeskommunene. Dette innebærer et større ansvar for virkemidler for lokal nærings- og 
samfunnsutvikling enn det ekspertutvalget foreslår at kommuner med mer enn 15.000-20.000 
innbyggere, og som utgjør et funksjonelt byområde, skal kunne få. Byfylker kan også overta øvrige 
oppgaver/ansvarsområder fra dagens fylkeskommuner og statlige oppgaver, noe som drøftes i kapittel 
7. Rådmannen kommer nærmere tilbake til en vurdering av Byfylke-/storbyalternativet i kapittel 8 
Retningsvalg. 
 

5.6 Kommentarer til Møreforskings alternativ 5 Fleksibel 
organisering og Ekspertutvalgets modell 2. 

Ekspertutvalget ser det ikke som sin oppgave å ta stilling til noen av de regionale modellene. Denne 
varianten av regionalpolitisk og kommunal organisering blir imidlertid positivt vurdert av Møreforsking, 
selv om det tas forbehold om at både dette alternativet og storbyalternativet er dårligere utredet enn 
de øvrige alternativene.  
 
Rådmannen vil påpeke at mens Møreforsking i sitt alternativ 5 – Fleksibel regionalpolitisk organisering 
klart uttrykker at alle kommuner – inklusive Oslo – skal innlemmes i en folkevalgt landsdelsregion, så 
forutsetter Ekspertutvalget både i modell 1 og modell 2 at Oslo som eneste by skal holdes utenfor de 
folkevalgte regionene. Dette er i strid med foran nevnte vedtak i formannskapet (127/07), hvor det 
forutsettes at alle byene, også Oslo, inngår i folkevalgte landsdelsregioner. Rådmannen mener hensynet 
de regionale storbyenes konkurranseevne tilsier at disse får samme forvaltningsmessige status overfor 
regjeringen og Stortinget som det Oslo har.  

http://publikum.trondheim.kommune.no/motedag/index/13174
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Rådmannen stiller flere spørsmål knyttet til dette alternativ 5/modell2, blant annet: 
 

- Er det forenlig å avvikle generalistkommuneprinsippet og samtidig innordne alle kommuner, 
også den store byen med mange flere oppgaver, i en folkestyrt regional forvaltning? 

- Hvordan sikre at det regionale folkevalgte organ har legitimitet i storbyen, som bosetter største 
delen av regionens befolkning?   

- Hvor krevende vil det være å utvikle avtaler mellom regionen og hver enkelt kommune om 
hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen har ansvar for, i den politisk-
administrative hverdagen? 

- Hva er sjansen for å lykkes? Møreforsking påpeker at dette krever at man evner å legge om fra 
”styring fra toppen” til samarbeid og fleksibilitet? 

- Behovet for ”governance”, dvs tett samarbeid mellom aktører for å finne de beste løsningene, 
kan også knyttes til de andre alternativene? 

 
Spørsmålet om kommuner med differensiert oppgave- og ansvarsportefølje i et regionting-/styre som 
skal forvalte og fatte beslutninger på vegne av alle kommunene, er særlig interessant. Det kan for 
eksempel tenkes at storbyen har overtatt ansvaret for sine videregående skoler. Er da representanter 
fra storbyen stemmeberettiget når regiontinget behandler saker som angår de videregående skolene i 
resten av regionen? Stemmene ved regionvalget vil gi innbyggerne av storkommunene påvirkning over 
oppgaver som de andre kommunene skal få fra regionen, men som storkommunen selv har hånd om i 
egen kommune.  
 
Og hvordan vil et avtale- og forhandlingsdemokrati fungere i praksis? Blir dette tid- og ressurskrevende 
oppgaver for kommunene som går utover ressurser til tjenesteyting og myndighetsutøvelse? I prinsippet 
kan alle kommunene ha forskjellig oppgaveavtaler med regionen. Hvordan blir det for regionen å 
forvalte et mangfold av ulike avtalekonstellasjoner? 
 
Spørsmålet om hvordan regiontinget kan sikres å ha legitimitet i storkommunen omtales nærmere i 
neste avsnitt.  
 

5.7 Demokrati for storbyenes innbyggere  
Verken Møreforskings rapport eller Ekspertutvalget reiser spørsmål om det representative demokratiet 
knyttet til storbybefolkningens representasjon.  

 
For at fylker/regioner skal ha legitimitet hos storbyenes innbyggere er valgordningen helt avgjørende. 
Skal regionene få demokratisk legitimitet er det etter rådmannens syn nødvendig at representasjonen i 
regiontinget gjenspeiler bosettingsstrukturen. 

 
Dette er ofte ikke tilfellet i dag, hvor fylket/regionen er en valgkrets. Fylkestinget i Sør-Trøndelag er ett 
eksempel. Ved fylkestingsvalget til Sør-Trøndelag i 2011 var 35 prosent av de ti første listeplassene på 
partilistene fra Trondheim, 65 prosent fra andre kommuner i fylket. Av de valgte 42 
fylkestingsrepresentantene var 17 fra Trondheim dvs 40 prosent. Som kjent har Trondheim 60 prosent 
av de registrerte innbyggerne i fylket. Trondheims innbyggere er klart underrepresentert i fylkestinget, 
som velges ut fra partienes lister i en valgkrets, Sør-Trøndelag fylke.  

 
Denne problemstillingen er bakgrunnen for at formannskapet i 2007, ved behandling av region- og 
forvaltningsreformen, vedtok følgende:  

… skal landsdelsregionen få demokratisk legitimitet, er det nødvendig at representasjonen i 
regiontingene gjenspeiler bosettingsstrukturen (127/07).  

 
Også fylkesordførerrapporten om nye folkevalgte regioner er opptatt av dette spørsmålet. Den sier i et 
vedlegg at en eventuell radikal endring i regioninndelingen reiser spørsmålet om etablering av 
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valgdistrikter innad i regionene. Men utvalget legger dagens fylkesgrenser til grunn. For å sikre en viss 
utjevning mellom de nåværende fylkene kan følgende forslag utredes nærmere: Antallet representanter 
fra et tidligere fylke i regiontinget fordeles 50 % likt mellom fylkene og 50 % etter antall innbyggere. 
(Nye folkevalgte regioner, 8.12.2014, s. 6) 
 
Dette er neppe en god løsning, etter rådmannens syn. Ved en eventuell fylkessammenslåing vil det være 
uheldig om de gamle fylkeskommunene blir to valgkretser under et felles regionstyre. Det vil i så fall 
bremse integreringen. Grensene er også funksjonelt sett lite hensiktsmessige i dagens situasjon. De ble 
satt i tider med helt andre forutsetninger når det gjelder samferdsel, mobilitet og bosetting. I tillegg 
kommet at kommuner i grenseområdene må få anledning til å velge sin regiontilhørighet på tvers av 
dagens fylkesgrenser. 
 
Det vil etter rådmannens oppfatning være en bedre løsning å ha flere valgkretser i de eventuelle nye 
landsdelsregionene, slik også formannskapet vedtok i 2007. En konkretisering av valgordninger trenger 
nærmere utredning dersom en av de skisserte landsdelsalternativene skulle bli resultatet av 
kommunereformen.  
 

5.8 Det regionale Trøndelag 
Trondheim og Trøndelag har høstet mye erfaring med regional samhandling. I 2003 startet samarbeidet 
om en felles planstrategi for de to fylkeskommunene og Trondheim kommune. Trøndelagsamarbeidet 
bunnet i varsel om en regionreform som ville kunne bety en sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene. 
Gjennom å etablere et samarbeid om en felles fylkesplan mente man å skaffe seg komparative fortrinn i 
forhold til andre regioner dersom reformer ble innført.  
 
Det er et gjensidig samspill mellom storbyene og omlandet. Det er viktig å utnytte dynamikken mellom 
forskning/utvikling i storbyen og naturressursene i distriktene. Hele landsdelen er avhengig av en 
livskraftig by, med sterke kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøer. På samme måte drar storbyen 
nytte av et levende og livskraftig omland med naturressurser og et sterkt næringsliv. 
 
I møte 14.04.2004 anbefalte Trøndelagsrådet at Trondheim kommune ble fullverdig medlem av rådet. 
Begrunnelsen var Trondheims nye rolle i fylkesplanarbeidet og byens funksjon som landsdelshovedstad. 
Dette ble fulgt opp med vedtak høsten 2004 av den første felles fylkesplanen for Trøndelag (2005-2008,) 
og deretter årlige samhandlingsprogram fra 2005. I 2009 ble ny felles fylkesplan 2009-2012 for 
Trøndelag utarbeidet og vedtatt, og deretter samhandlingsprogram for hvert år i perioden. Hensikten 
med arbeidet var å forene kreftene med sikte på å øke regionens konkurransekraft.  
 
Mens man i Europa opplever en økende bevisstgjøring av regionhovedstadens rolle går utviklingen i 
Trøndelag nå i motsatt retning. I 2010 startet arbeidet med en ny regional planstrategi for 2012-2016. 
Da var Steinkjer også blitt medlem av Trøndelagsrådet. I arbeidsprosessen hadde Trondheim og de 
øvrige tre medlemmene ulike oppfatninger om den delen av strategien som omhandlet Trondheims 
regionale rolle. Forslaget etter høringsrunden ble utarbeidet uten medvirkning fra Trondheim. Etter 
noen endringer i teksten sluttet formannskapet seg til planstrategien i april 2012.  
 
Etter erfaringene i arbeidet med regional planstrategi 2012-2016 ble vedtektene for Trøndelagsrådet 
endret i 2013. Det er nå kun fylkeskommunene som utarbeider og vedtar felles regional planstrategi. 
Alle de 49 kommunene i de to fylkene likestilles dermed, og får rollen som høringsinstans ved 
utarbeidelse av framtidige regionale plandokumenter. Dermed opphører et viktig kjennetegn ved det 
regionale samarbeidet i Trøndelag i årene 2003 -2010, at de to fylkeskommunene og 
landsdelshovedstaden sammen utarbeidet og vedtok de regionale strategiene, felles regional plan og 
handlingsplan. Det foreligger ikke lenger noen felles plattform for arbeidet i Trøndelagsrådet, utarbeidet 
og vedtatt av partene i fellesskap.  
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Skiftet i strategisk plansamarbeid som skjedde fra 2011 videreføres nå. I sak til Trøndelagsrådet 
arbeidsutvalg i september 2014 ble det redegjort for arbeid med regional planstrategi for 
Trøndelagsfylkene 2016-2020 (AU-TR 12/2014). Det uttrykkes at Trøndelagsrådet vil bli involvert i 
arbeidet, men Trondheim kommune har ikke deltatt i forarbeidet og er heller ikke nevnt i 
saksframlegget. 
 
Som følge av vedtak i begge fylkesting høsten 2014 iverksettes et utredningsarbeid vedrørende samling 
av de to fylkene. Det ble orientert om arbeidet med mandat for utredningsarbeidet i Trøndelagsrådets 
arbeidsutvalg 17.9.2014 og i plenumsmøtet 17.11.2014. Trondheim har ikke deltatt i arbeidet med dette 
mandatet, og er, slik det framgår av saksframlegget, heller ikke tiltenkt noen rolle i det videre arbeidet.  
 
Det kan synes som om fylkeskommunene har ønsket å utføre arbeidet både med regional planstrategi 
og utredningen av sammenslåing av trøndelagsfylkene uten Trondheim kommunes medvirkning. 
Rådmannen antar at dette trolig har sammenheng med at fylkeskommunen definerer ivaretakelse av de 
små og mellomstore kommunenes interesser som sin primære oppgave. Disse utgjør 24 av de 25 
kommunene i Sør-Trøndelag, men med 40 prosent av befolkningen. 
 
For Trøndelags del synes utviklingen å gå i avvikende retning mht regionhovedstadens muligheter til å 
påvirke den regionale utviklingen, sammenliknet med den generelle utviklingen i Europa. Rådmannen 
ser Trondheims erfaringer med det regionale samarbeidet de siste 10-12 årene som en del av grunnlaget 
for drøftingene av retningsvalg for kommunestrukturen, som drøftes nærmere i kapittel 8. Trondheim 
har en dominerende posisjon i landsdelen og det er store forventninger til kommunen om å ha en 
motorrolle i utviklingen av regionen. En sterk og tydelig regionhovedstad er, etter rådmannens 
oppfatning en forutsetning for vekst og utvikling i hele regionen. Å få til samspillet mellom byen og 
distriktene er grunnleggende for å sikre velferden for nye generasjoner, ikke minst fordi demografiske 
endringer og forventninger til tjenestetilbud utfordrer framtidig ressursbehov. 
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6 Kriterier for retningsvalg - 
kommunestruktur 

 

6.1 Innledning 
Rådmannen legger til grunn at mange sider ved samfunnsutviklingen framover trolig vil forsterke 
behovet for effektive og helhetlige beslutninger i byregionen, både for å bidra til gode tjenester, effektiv 
myndighetsforvaltning, god næringsutvikling og en bærekraftig og miljøvennlig byutvikling. 
 
I mandatet som formannskapet har vedtatt bes rådmannen ”utrede grunnlaget for kriterier som er viktig 
for Trondheim kommune”. I dette kapitlet presenteres først Ekspertutvalgets kriterier for kommunenes 
oppgaveløsning i dag og framover, jf sluttrapport framlagt 1.12.2014. Det redegjøres deretter kort for 
hva som er de regionale tyngdepunktene i Trøndelag og byområdets sterke vekst. Begge deler har 
betydning for hvordan framtidig kommunestruktur bør innrettes. Videre utredes hvilke kriterier 
Trondheim bør legge til grunn for avgrensning av funksjonelle byregioner, ved en gjennomgang av  

- Grunnlagsdata som beskriver befolkningen, arbeidsplasser, pendling og fritidsreiser 
- Forvaltningsorganisering som gir effektive og gode beslutninger for felles infrastruktur for 

samferdsel  
- Forvaltningsorganisering som styrker næringslivet og regionens konkurranseevne og bærekraft. 

 

6.2 Kriterier for kommunenes oppgaveløsning 
Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for Trondheim kommunes arbeid med 
kommunereformen. Ambisjonen bør være at en eventuelt endret avgrensning og 
forvaltningsorganisering av Trondheim kommune skal bidra til bedre måloppnåelse. Målene om å være 
en miljøvennlig by, kunnskapsby, en mangfoldig by, aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver, 
legger premissene for rådmannens vurderinger. Målene peker mot en styrking av byen og regionen i 
den nasjonale og internasjonale konkurransen, og dette er et viktig utgangspunkt for arbeidet med 
kommunestrukturreformen. 
 
Regjeringens ekspertutvalg har i sin første rapport foreslått kriterier som må være oppfylt for at en 
kommune skal kunne løse de oppgavene kommunene har i dag. Ekspertutvalgets konklusjon var at 
mange kommuner er for små til å oppfylle kriteriene: 
 
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 
 
Ekspertutvalget mener dessuten at staten må etterleve følgende kriterier overfor kommunene:  
11. Bred oppgaveportefølje 
12. Statlig rammestyring 
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Ekspertutvalget mener at en bred oppgaveportefølje og enda flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll 
vil kunne styrke lokaldemokratiet. Det er sentralt for kommunens rolle som demokratisk arena at 
kommunene fortsetter å ivareta betydningsfulle oppgaver. 
 
Økonomisk og juridisk rammestyring er hovedprinsippet for statens styring av kommunene. 
Rammestyring betyr at kommunene har frihet til å tilpasse tjenestetilbudet best mulig til innbyggernes 
behov. Ekspertutvalget mener at færre og større kommuner vil gi et bedre grunnlag for rammestyring, 
både økonomisk og juridisk. 
 
Ekspertutvalget anbefalte i første delrapport at kommunestrukturen i større grad bør nærme seg 
”funksjonelle samfunnsutviklingsområder”. Dette er særlig aktuelt der byområder består av flere 
kommuner. Den primære begrunnelsen for etablering av storkommuner i dagens flerkommunale 
byområder er hensynet til helhetlig areal- og transportplanlegging. I sluttrapporten påpeker 
Ekspertutvalget at det i dag eksisterer flere gode regionale og interkommunale planer for 
flerkommunale byområder, men at disse ikke er fullgode erstatninger for kommunesammenslåing, fordi 
planene må vedtas med identisk innhold i alle kommunestyrene. 
 
Utvalget understreker også at funksjonelt avgrensede kommuner gir gevinster i alle deler av landet for 
ivaretakelse av kommunens andre roller, og spesielt for tjenesteytingen. Funksjonelt avgrensede 
kommuner kan se arbeidsplasser, boliger, tjenester og transport i sammenheng.  
 
I sluttrapporten har Ekspertutvalget kommet fram til at ovennevnte kriterier fra delrapporten fungerer 
godt med hensyn til å vurdere ivaretakelse av oppgaver i kommuner av ulik størrelse. På den bakgrunn 
mener utvalget at det ikke er behov for tilleggskriterier. Utvalget har imidlertid funnet det nødvendig å 
presisere kriteriet ”funksjonelle samfunnsutviklingsområder”: 

- Et tettsted bør i sin helhet ligge i en kommune. Dette inkluderer både tilfeller der tettsteder har 
vokst ut over sine kommunegrenser, og der to tettsteder har vokst sammen.  

- Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune. Utvalget mener arbeidsmarkedet er 
tett integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en kommune arbeider i 
regionens senterkommune (s. 167). 

 
Oppfyllelsen enten av kriteriet ”ett tettsted bør i sin helhet ligge i én kommune” eller kriteriet ”ett tett 
integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kommune”, vil føre til nye storkommuner i flere større og 
mindre byområder. I tråd med første delrapport mener utvalget at størrelsen på kommunene blant 
annet i hovedstadsområdet må balanseres med hensyn til tjenesteproduksjon og lokaldemokrati. 
Hovedstadsområdet bør derfor fortsatt bestå av flere kommuner. Men også i hovedstadsområdet bør 
kommunene så langt som mulig utgjøre funksjonelle samfunnsutviklingsområder, slik dette er definert 
over. Med sammenslåinger av kommuner rundt Oslo vil det bli færre aktører som må samarbeide i 
hovedstadsområdet. 
 
Rådmannens vurdering i det følgende gis ut fra et administrativt og faglig grunnlag. Vurderingen tar 
utgangspunkt i kommunens ulike roller: som tjenesteyter, myndighet/forvaltningsorgan, 
samfunnsutvikler og demokratisk arena. Rådmannen mener at Trondheim kommune i dag ivaretar de 
aller fleste av disse kriteriene på en god måte, og kommunen har også kapasitet til å påta seg flere 
oppgaver: 
 
Tjenesteproduksjon: Kommunen er stor nok til å ha tiltrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, 
effektivitet, økonomisk soliditet, valgfrihet og rammestyring i tjenesteproduksjonen rettet mot 
kommunens innbyggere. Med valgfrihet mener ekspertutvalget at større kommuner kan ha et bredere 
tilbud av ulike tjenester til innbyggerne enn mindre kommuner har. Det gir økt valgfrihet for den 
enkelte.  
 
Myndighetsutøvelse: Kommunen har også tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og tilstrekkelig 
distanse når det gjelder myndighetsutøvelse. Med tilstrekkelig distanse mener ekspertutvalget at 
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kommunene bør ha en størrelse som sikrer likebehandling for alle innbyggere, uavhengig av deres 
relasjoner til kommunens medarbeidere.  
 
Demokrati: Kommunen som demokratisk arena kjennetegnes etter rådmannens vurdering av politisk 
deltakelse, lokal politisk styring, lokal identitet, bred oppgaveportefølje og evne til å håndtere statlig 
rammestyring.  
  
Samfunnsutviklerrollen: Kommunen har både kapasitet og kompetanse som samfunnsutvikler. 
Rådmannen mener kommunen tilfredsstiller kriteriene som ekspertutvalget setter opp. Samtidig er det 
dette området som utfordres mest, - for å få funksjonelle samfunnsutviklingsområder i framtida, må 
Trondheim så vel som de øvrige storbyene ivareta helhet og sammenheng i areal- og 
transportplanleggingen, langt ut over egne kommunegrenser. Hvilke oppgaver og utfordringer krever 
felles løsninger på tvers av dagens kommunegrenser? Kan vi med sikkerhet si at kommunene i regionen 
gjennom dagens samarbeidsløsninger sikrer en helhetlig ivaretakelse av arealbruk og transport, godt 
nok tilpasset klima- og miljøhensyn?  
 
De nasjonale målene utfordrer kommunene:  

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. (Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, vedtatt ved kgl. res. 26.9.2014). 

 
Utfordringen forsterkes av at storbyene og deres omland forventer sterk befolkningsvekst i årene som 
kommer. Regjeringen utfordrer prinsippet om generalistkommuner, og har sagt at store kommuner kan 
få flere oppgaver. Stortingsvedtaket oppfordrer også de store bykommunene til å vurdere 
sammenslåing med andre kommuner. Rådmannens drøfter i kapittel 7 hvilke nye oppgaver Trondheim 
kan påta seg, og om dette kan bidra til bedre tjenester, forutsatt at det følger ressurser med.  
 
Formannskapet ba rådmannen vurdere om Trondheim i likhet med de andre store byene bør overta 
fylkeskommunens oppgaver og blir byfylke tilsvarende Oslo i dag. Dette alternativet er aktuelt både 
innenfor dagens kommunegrense og i en større og sammenslått kommune, eventuelt også med statlige 
oppgaver i tillegg til de fylkeskommunale. Dette og andre retningsvalg drøftes nærmere i kapittel 8. 
 

6.3 Regionale tyngdepunkt 
Trondheims dominerende regionale posisjon er på nytt dokumentert i en rapport om regionale 
tyngdepunkt i Sør-Trøndelag (NIBR-rapport 2013:13). Et regionalt tyngdepunkt er en kommune som 
sammen med sine nabokommuner har ressurser og utviklingstrekk som gjør at den vil kunne fungere 
som et tyngdepunkt for sitt omland og eventuelt fungere som et alternativ til lokalisering for en del 
sentralfunksjoner. Trondheim er i en særstilling både i kraft av sin størrelse og på grunn av 
servicetilbudet som byen har, og som kommer regionen til gode.  
 
NIBR konkluderer med at Orkdal er den kommunen utenfor Trondheim som i dag fungerer mest som 
eget regionalt tyngdepunkt, med godt tilbud av handel, offentlige og private tjenester. Kommunen er 
også den som står sterkest som senter for sitt omland, med en god del innpendling, og er det største 
tettstedet i fylket utenom Trondheim.  
 
Om studien hadde omfattet begge trøndelagsfylkene er det for øvrig liten tvil om at Stjørdal ville blitt 
regnet som et regionalt tyngdepunkt i Trondheimsområdet, jf NIBR-rapport 2011:16. 
 
I tillegg til Orkdal mener NIBR at Hitra/Frøya og Ørland/Bjugn har størst potensial for å utvikle seg til 
regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. De tre områdene ligger vest i fylket, og er forskjellige med 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
http://www.nibr.no/filer/2013-13.pdf
http://www.nibr.no/filer/2011-16.pdf
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hensyn til næringsliv og regional funksjon. Av den grunn bør de ha et godt utgangspunkt for å 
samarbeide seg i mellom, mener NIBR. 
 
Samtidig peker NIBR på at alle tre områdene har utfordringer. For Orkdal er den korte avstanden til 
Trondheim en hovedutfordring på grunn av omfattende utpendling. Samtidig betyr beliggenheten også 
en mulighet i form av innpendling fra nabokommuner og Trondheim. Hitra/Frøya har utfordringer 
knyttet til blant annet liten og spredt befolkning, næringsmessig sårbarhet og lav integrasjon med 
nabokommunene. Ørland/Bjugn har i dag en liten og spredt befolkning og et relativt svakt næringsliv. 
Framover blir hovedutfordringen å skape positive lokale ringvirkninger av utbyggingen av kampflybasen.  
 
De kommunesentrene som tilbyr blant annet dagligvarer og kommunale tjenester bør utvikles videre 
uavhengig av framtidig kommunestruktur. IKAPs retningslinjer uttrykker dette slik:  

Sentrene skal fortettes gjennom samling av arbeidsplasser, handel, sosialt liv og 
kulturaktiviteter, med sikte på samvirke innenfor næringsliv og annet fellesskap. (IKAP 
retningslinjer, vedtatt 11.6.2010).  

 
Rådmannen vil i det følgende gå nærmere inn på hvilke kriterier som kan benyttes til å avgrense det 
funksjonelle samfunnsutviklingsområdet for Trondheim.  
 

6.4 Befolkningsutvikling og arbeidsplasser 
Vekst i folketallet i de fleste kommunene 
Fra 2000 til 2014 har de ti kommunene i Trondheimsregionen vokst fra 228 000 til 275 000 innbyggere, 
det vil si en økning på 20 prosent. Befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 
veksten vil fortsette. Folketallet i 2040 vil være mellom 314 000 (ifølge lavt alternativ) og 390 000 (ifølge 
høyt alternativ). SSBs mellomalternativ viser 344 000 innbyggere i Trondheimsregionen i 2040. Etter 
Byplankontorets vurdering er framskrivningene fra SSB for lave. Trondheim kommunes egne prognoser 
viser 364 000 innbyggere i 2040 (TR2014M). Dette betyr at byregionen står foran en vekst på nærmere 
90 000 personer, eller ca 33 prosent sammenlignet med dagens innbyggertall.  
 
Veksten er ujevnt fordelt mellom kommunene i Trondheimsregionen. Rissa har hatt noen år med 
redusert befolkning og noen år med økning, men folketallet er det samme i 2014 som i 2000. Det 
samme gjelder Leksvik. Alle andre kommuner har hatt vekst, men det varierer over tid hvilke som vokser 
mest. Kommunene nærmest Trondheim vokser mer enn kommunene lenger unna. Skaun har hatt den 
største veksten de senere årene. Alle framskrivninger viser at veksten i folketall i kommunene i 
Trondheimsregionen vil fortsette.  
 
Rådmannens vurdering er at befolkningsveksten vil forsterke behovet for samordning av kommunenes 
tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Økt befolkning medfører økte transportbehov, 
noe som krever gode løsninger for person- og varetransport til, fra og innen byregionen. Økt satsing på 
og tilrettelegging for kollektivtransport er nødvendig for å dekke innbyggernes transportbehov, også 
fordi klimagassutslippene fra transport må reduseres betydelig. Nasjonale mål uttrykker at veksten i 
byene skal dekkes av gange, sykkel og kollektivtransport.  
 
Det er etter rådmannens syn enklere å møte vekstens utfordringer dersom den politiske 
vedtaksmyndigheten i større grad sammenfaller med det geografiske området utfordringene gjelder for.     
 
Utflyttere fra Trondheim utgjør en stor del av folketallsveksten i omlandskommunene 
Både Trondheim og omegnskommene samlet har de senere årene vokst mer på grunn av 
innflyttingsoverskudd enn på grunn av fødselsoverskudd.  Innflyttingsoverskuddet i omegnskommunene 
dannes av tilflytting fra utlandet og fra Trondheim, mens de har tilnærmet balanse i flyttingen til/fra 
resten av Trøndelag og resten av landet.  
 

http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/ikap
http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/ikap
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Hvert år flytter rundt 3700 personer mellom Trondheim og omlandskommunene. Utflyttingen fra 
Trondheim til omlandskommunene er større enn innflyttingen. Grovt sett kan en si at det er klar 
overvekt av ungdom i 20-årene som flytter fra omegnskommunene til Trondheim, mens det er overvekt 
av barnefamilier i alderen 30-44 år som flytter fra Trondheim til omegnskommunene. 
 
Folketallet i de ni omegnskommunene i 2000 var 79 301 og i 2014 var tallet 93 450, dvs en vekst på ca 
14.149 personer. Vi kan med stor sannsynlighet si at de 26 443 personene som flyttet fra Trondheim til 
omlandskommunene i årene 1999-2013, utgjør en stor del av befolkningen i disse kommunene.  
 
Folketallet i Trondheim økte fra 148 859 i 2000 til 182 035 i 2014, dvs en økning på 33 176 innbyggere. 
Tilflyttingen fra de ni omlandskommunene til Trondheim var på 21 841 i denne perioden.  
 
I de fleste av omegnskommunene er det en betydelig flytting til Trondheim, mellom 7 og 30 prosent av 
alle flyttinger som befolkningen i disse kommunene foretar går til Trondheim. Mest tilflytting til 
Trondheim har Klæbu (30 %), Malvik (27 %), men også i Skaun, Melhus og Rissa går ca 20 prosent av alle 
flyttinger til Trondheim. Flyttingene til Trondheim utgjør med andre ord en stor andel av utflyttingen fra 
omlandskommunene.  
 
De fleste flyttinger, både i Trondheim og i omlandskommunene, foregår innen egen kommune. Det er 
likevel grunnlag for å si at tidligere trondhjemmere utgjør en stor og økende andel av befolkningen i de 
fleste av omlandskommunene. Minst gjelder dette Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. Men 
flyttestrømmene går begge veier og tidligere innbyggere i omlandskommunene utgjør også et betydelig 
antall av Trondheims befolkning, selv om deres andel av befolkningen er mindre. Mange av innflytterne 
er ungdom i en mobil livsfase.  
 
Sammenfatningsvis viser tallene at det en stor grad av utveksling av innbyggere mellom byen og de 
øvrige kommunene i Trondheimsregionen. De brutto flyttetallene sammenholdt med folketallet viser at 
flyttingen mellom Trondheim og omegnskommunene er relativt sett en vesentlig større faktor i 
befolkningsutviklingen i omlandskommunene, enn hva den er for Trondheim.  
 
Ubalanse mellom arbeidsplasser og bosatte yrkesaktive i mange av kommunene 
Grovt sagt er det slik at Trondheim har en større andel av byregionens arbeidsplasser enn av 
befolkningen. Stjørdal og Orkdal har tilnærmet balanse mellom arbeidsplasser og yrkesaktiv befolkning, 
mens øvrige kommuner har færre arbeidsplasser enn de har yrkesaktive bosatte. Skaun, Klæbu og 
Malvik har dårligst balanse mellom yrkesaktiv befolkning og arbeidsplasser. Flere av kommunene vokser 
hvert år mer i befolkning, enn i arbeidsplasser. Bare Malvik, Orkdal og Stjørdal har hatt større vekst i 
arbeidsplasser enn veksten i yrkesaktive i perioden 2000-2013. Trondheim, Rissa og Midtre Gauldal har 
hatt balanse mellom vekst i bosatte yrkesaktive og i arbeidsplasser. 
 
Varierende handels- og servicetilbud i omlandskommunene 
Ifølge NIBR-rapport 2013:13 er Trondheims nære omland – Melhus, Skaun, Klæbu og Malvik – generelt 
karakterisert av et svakt næringsliv og servicetilbud, samt tilflytting fra Trondheim og pendling. 
Tjenester, handel og arbeidsplasser finnes i storbyen, kommunene fungerer først og fremst som bosted, 
ifølge NIBR (s. 125).  
 
Oppsummering kapittel 6.3. 
Sammenfatningsvis kan en si at det vil være befolkningsvekst i de fleste kommunene i 
Trondheimsregionen framover. Data om flytting, arbeidsplasser og service viser at kommunene i 
Trondheimsregionen er tett sammenvevd. Orkdal og Stjørdal er mindre avhengig av arbeidsplassene, 
handel og service i Trondheim, enn hva de øvrige kommunene er.  
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6.5 Pendling og fritidsreiser 
Faglige utredninger har stort sett sagt det samme de siste 30-40 årene: sammenhengende bolig-, 
tjeneste- og arbeidsmarkeder bør ikke deles opp av kommune- og fylkesgrenser. Buvikutvalgenes 
prinsipper (NOU 1986:7 og NOU 1989:16) for kommuneinndeling ble videreført i Christiansen-utvalget 
(NOU 1992:15). Det ”flerkommunale byområdet” er likevel en realitet både for Trondheim og andre 
byer: Det er samordningsutfordringer både innen samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon, og 
befolkningsveksten og behov for kommunikasjoner øker utfordringene ytterligere. 
 
NIVI (2013) og SØF (2014) peker begge på hovedsvakheter ved dagens kommuneinndeling. I SØF-
rapport nr 2/14 hevder Jørn Rattsø at dagens kommuneinndeling innebærer at spesielt byområder og 
generelt sammenhengende bo - og arbeidsmarkeder er oppsplittet på for mange kommuner. 
Fragmentert kommunestruktur svekker grunnlaget for samlet planlegging av utbyggingsmønster, 
infrastruktur og transport i byområdene. Hvordan kommunene organiseres har stor betydning for å 
tilrettelegge for den muligheten til produktivitet som ligger i byenes vekst.  
 
Ekspertutvalget argumenterer for at dagens kommuneinndeling i byområdene avviker betydelig fra det 
som er de funksjonelle samfunnsutviklingsområdene (”hverdagsregionene”), og viser til et omfattende 
forsknings- og utredningsmateriale som viser behovet for samarbeid i byområder, og begrensningene 
som ligger i ulike samarbeidsavtaler om interkommunalt samarbeid.  
 
På denne bakgrunn vil rådmannen gå nærmere inn på kriteriene som bør legges til grunn for en 
avgrensning av det funksjonelle storbyområdet, eller bo-, arbeids- og serviceregionen. 
 
Reisetid – mange kommuner i 45 minutters avstand 
87 prosent av alle arbeidsplasser i Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Stjørdal, foruten i 
Trondheim selv, kan nås innen 30 minutters gjennomsnittlig reisetid fra Trondheim, og 98 prosent av 
disse arbeidsplassene ligger innen 45 minutters reisetid fra Trondheim (NIBR-rapport 2011:16, s. 111). 
 
Kartet viser hvor langt en kommer ut fra Trondheim innen 45 minutters reisetid. Vi ser at alle de ni 
kommunene som inngår i Trondheimsregionen er innen rekkevidde. Dette gjelder bare for deler av Rissa 
og Leksvik, når samlet reisetid for ferje/båt og på land ikke skal overstige 45 minutter.  
 
 

http://www.nivianalyse.no/prosjekter/2013/232-nivi-notat-2013-2-skisse-til-kommunalreform-basert-pa-sterkere-primaerkommuner-regionkommunealternativet.html
http://www.nibr.no/filer/2011-16.pdf
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Figur 6.1: Grensen for 45 minutters reisetid, service - området rundt Trondheim. 
 

Et felles bo- og arbeidsmarked 
Tall for arbeidspendling viser hvor stor andel av arbeidstakerne i en kommune som arbeider i en annen 
kommune. Vi skiller mellom utpendling og innpendling, og de fleste kommuner har begge deler. I 
Trondheimsregionen er innpendlingen til Trondheim det tydeligste trekket. Rapporten Storbyregioners 
funksjonelle grenser (NIBR 2011:16) inkluderer Klæbu, Malvik, Skaun, Melhus, Stjørdal og Midtre Gauldal 
i storbyregionen Trondheim. Ut fra 2009-tall for pendling kom Orkdal ikke med, da 15 prosent 
innpendling til storbyen ble satt som grense. Dette har endret seg. Ut fra 2013-tall har seks av ni av 
kommuner i Trondheimsregionen over 15 prosent innpendling til Trondheim, bare Rissa, Leksvik og 
Midtre Gauldal ligger så vidt under. De seks kommunene kan deles i to grupper etter omfanget av 
innpendling til Trondheim i 2013 (Kilde: SSB og Trondheim kommune, pendlerstatistikk):   
 

 Klæbu (64 prosent), Malvik (58 prosent), Skaun (49 prosent) og Melhus (48 prosent) 

 Orkdal (17 prosent) og Stjørdal (19 prosent).  
 
I Klæbu, Malvik, Skaun og Melhus har fra rundt halvparten til opp mot 2/3 av innbyggerne 
arbeidsplassen sin i Trondheim. Som nevnt setter Ekspertutvalget i sin sluttrapport rundt 25 prosent 
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innpendling til senterkommunen som kriterium for at byområdet er ”tett integrert”. Integreringen 
forsterkes av en del utpendling fra Trondheim til disse kommunene. 
 
Tabellen nedenfor viser at pendlingstallene er forskjellige for de ulike delene av Trondheims 
omlandskommuner. Beregningsmåten i denne tabellen gir litt høyere pendlingstall enn den offisielle 
pendlingsstatistikken. 
 

Kommunedel Prosent 
165701 Skaun 47 % 

165702 Buvik 64 % 

165703 Børsa 47 % 

166201 Klæbu 70 % 

165301 Melhus vest 63 % 

165302 Melhus øst 63 % 

165303 Kvål 53 % 

165304 Ler 49 % 

165305 Lundamo 47 % 

165306 Hovin 41 % 

165307 Hølonda 36 % 

166301 Hundhamaren-Saksvik 76 % 

166302 Vikhamar - Midtsandan 71 % 

166303 Hommelvik-
Mostadmark 48 % 

166304 Malvik 
utmarksområder 65 % 

166305 Sveberg 66 % 

163801 Orkanger 22 % 

163802 Orkdal østre 17 % 

163803 Orkland 17 % 

163804 Geitastrand og Orkdal 
vest 16 % 

171401 Hegra 15 % 

171402 Lånke 24 % 

171403 Skatval 22 % 

171404 Stjørdal 23 % 

171405 Stjørdalshalsen 24 % 

162404 Stadsbygd  24% 

 
Tabell 6.1: Trondheim som arbeidskommune for bosatte yrkesaktive i ulike deler av Trondheimsregionen. 

Prosent. Kilde: Bedriftsregisteret 2013 og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 2013. 

 
Klæbu er ikke delt opp, her har 70 prosent Trondheim som arbeidskommune. I Skaun har 64 prosent av 
de bosatte i Buvika arbeidssted i Trondheim, men andelen er knapt 50 prosent for bosatte i Skaun-bygda 
og Børsa/Viggja.  
 
I de nordlige delene av Melhus (nærmest Trondheim) har 63 prosent sitt arbeidssted i Trondheim. I Kvål, 
Ler og Lundamo utgjør andelen ca 50 prosent.  
 
Innen Malvik kommune er det slik at 3 av 4 arbeidstakerne bosatt i vestre og midtre deler av kommunen 
(Hundhammeren - Saksvik og Vikhammer) har arbeidssted i Trondheim, og i Sveberg gjelder dette 2 av 
3. At knapt halvparten av de bosatte i kommunesenteret Hommelvik øst i kommunen har sitt 
arbeidssted i Trondheim viser den sterke integrasjonen mellom bo – og arbeidsstedskommuner. 
 
I Orkdal kommune er pendlingen til Trondheim størst fra Orkanger, med 22 prosent. I Stjørdal kommune 
har alle delområdene unntatt Hegra en pendlingsandel på 22-24 prosent. Det samme har Stadsbygd i 
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Rissa kommune. Disse områdene ligger tett opp til Ekspertutvalgets kriterium på 25 prosent for tett 
integrering med senterkommunen. 
 
Reisevaner - fritids- og servicereiser  
De bosatte i Trondheims omlandskommuner har som ventet det meste av sine hverdagsgjøremål i eget 
lokalmiljø. Data fra Reisevaneundersøkelse 2009 (ny Reisevaneundersøkelse blir tilgjengelig første 
kvartal 2015) viste imidlertid at andre former for handel enn dagligvarehandel i 41 prosent av tilfellene 
skjer i Trondheim for omlandskommunene samlet. Men det er store variasjoner: 
 

Reiseformål Andre innkjøp 
enn dagligvare 

Lege, sykehus, 
tannlege 

Kino, teater, 
konsert 

Kafe, restaurant 
med mer 

Malvik 59    

Klæbu (82)    

Skaun 81    

Melhus 66    

Sju 
omegnskommuner 41 26 71 42 
 
Tabell 6.2: Bosatte i omegnskommunene. Utvalgte reiser hvor reisen ender i Trondheim. Prosent. Usikre tall i 
parentes. Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009. 

 
I Klæbu og Skaun skjer rundt 80 prosent av ”andre innkjøp” i Trondheim, det samme gjelder 2 av 3 slike 
innkjøp for bosatte i Melhus. Andelen er noe lavere i Malvik med 59 prosent. Tallene for kino, kafébesøk 
og lignende er for små for den enkelte kommune og kan derfor ikke presenteres, men samlet for de fire 
nevnte kommunene og Stjørdal, Orkdal og Midtre Gauldal er tallene ca 70 prosent for kino, teater, 
konsert og vel 40 prosent for kafé, restaurant og lignende. Hvert fjerde besøk til lege, tannlege eller 
sykehus skjer i Trondheim. 
 
Innbyggerne i Trondheims omlandskommuner benytter i stor grad Trondheim for denne type 
fritidsaktiviteter og handel. 
  
Sammenfatning kapittel 6.5 
Sammenfatningsvis kan en si at i Klæbu, de vestre og midtre delene av Malvik, de nordlige og midtre 
delene av Melhus og den østre delen av Skaun har to av tre Trondheim som sin arbeidsstedskommune. 
Men også fra resten av de fire omlandskommunene er det betydelig pendling til Trondheim - rundt 50 
prosent - og dermed langt over kriteriet på 25 prosent som Ekspertutvalget setter. Også store deler av 
Stjørdal og kommunedelen Orkanger i Orkdal, samt Stadsbygd i Rissa, ligger tett opp til dette nivået. 
Handling av dagligvarer og de daglige fritidsaktiviteter skjer i stor grad lokalt i kommunene. Men 
innbyggerne i omlandskommunene benytter i stor grad tilbudet i Trondheim til andre innkjøp, kino- og 
konsertbesøk, kafé-/restaurantbesøk og helsetjenester, og særlig gjelder dette innbyggerne i de fire 
nærmeste kommunene. 
 

6.6 Felles infrastruktur for kommunikasjoner 
Store byregioner er avhengig av en rekke typer felles infrastruktur. En annen form for kriterium enn 
statistiske data om pendling med mer, for å avgrense en funksjonell byregion, er å avklare hva som er 
den felles infrastrukturen som alle er avhengig av. I prinsippet kan dette være sosial og teknisk 
infrastruktur av alle kategorier, inkludert sykehus, forsvar, politi, kulturinstitusjoner osv.  Vi velger i 
denne sammenheng å se på den delen som har med logistikk og mobilitet innen og til/fra et geografisk 
område å gjøre. Dette er infrastruktur som er nødvendig for reiser og forsyninger innen og til/fra 
området: hovedveger, jernbane, flyplass, havn, godsterminal, kollektivtransport. Denne infrastrukturen 
kan ha ulike eiere, kommuner, fylkeskommuner, staten. Det er avgjørende for byområdet at denne 
infrastrukturen virker på en god måte, og at den fungerer stabilt over tid og kan utvikles i tråd med vekst 

https://www.toi.no/rvu
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og andre endringer i behov. Denne infrastrukturen er knyttet til konkrete arealer og til arealmessige 
avklaringer på tvers av kommunegrenser. Også i et miljø- og klimaperspektiv er tilrettelegging for og 
beslutninger knyttet til slik infrastruktur av stor betydning. For å sikre dette trengs både lokale 
beslutninger og felles holdning for å påvirke eksterne beslutninger.  
 
I dag arbeider kommunene i regionen med slike felles behov gjennom ulike samarbeid, som f eks 
Trondheimsregionen. Det kan imidlertid etter rådmannens syn være usikkert om dette samarbeidet har 
nok beslutningskraft framover, når regionen, i en situasjon med sterkt befolkningsvekst, i stigende grad 
møter konkurranse om statens prioriteringer og ressurser. Det kan være et fortrinn å ha ett folkevalgt 
organ som avklarer prioriteringer og valg når det gjelder samferdselsløsninger og utviklingen av 
infrastruktur og overordnet arealbruk. For eksempel har det i arbeidet med Miljøpakken gitt effektive 
beslutninger og framdrift at den er avgrenset til en kommune. Men behovet for gode transportløsninger 
går utover kommunegrensene. Statens opplegg for bymiljøavtaler går inn i denne utfordringen.  
 
Hvis kommunesammenslåing kan bidra til bedre løsninger, hvilket sammenslåingsalternativ vil da bidra 
til de mest effektive og bærekraftige løsningene for framtidige infrastrukturutfordringer i Trondheim og 
omland? Slik er utgangspunktet per i dag: 
 

 Flyplassen ligger i Stjørdal 

 Havna vil i framtiden vil ligge dels i Trondheim, dels i Orkdal og Verdal 

 Godsterminalen vil ligge enten i Trondheim eller i Melhus 

 E6 gjennom Trondheim knytter byregionen sammen og til resten av landet, det samme gjør E39. 
Kommuner: Malvik, Stjørdal, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal. 

 En elektrifisert jernbane gjennom Trondheim og vil være et miljøvennlig transportmiddel for 
framtiden. Kommuner: Malvik, Stjørdal, Levanger, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu. 

 Det trengs fungerende felles løsninger for kollektivtransport med buss, båt og jernbane. 
Kommuner: Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, og i tillegg Fosen-
kommunene Leksvik og Rissa.   

 
Det er ikke mulig å komme fram til en kommuneavgrensning som fullt ut ivaretar all samordning av 
samferdsel og kommunikasjoner, men etter rådmannens vurdering er kommunene langs aksen fra 
Orkdal til Stjørdal, samt Melhus et sammenhengende kommunikasjonsnett for person- og varetransport. 
Disse kommunene er også tett knyttet sammen som et felles bo- og arbeidsmarked. Midtre Gauldal 
ligger i aksen for jernbanen og E6 og kan også inngå, gitt at dette kriteriet vektlegges. Rennebu, 
Levanger og Verdal ligger for langt unna, og flere Fosen-kommuner er viktige for Trondheim, men har 
mindre betydning for de fleste av de ovennevnte infrastrukturutfordringene.  
 

6.7  Regionens konkurranseevne og bærekraft 
Gode løsninger for kommunikasjoner er viktig for regionens konkurranseevne og bærekraft. Utover 
infrastruktur for samferdsel, kommunikasjoner og arealdisponeringer er det en rekke forhold som 
påvirker byens og regionens framtidige utviklingsmuligheter i et langsiktig nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv. Noen spørsmål illustrerer dette: 
 

- Hvordan kan kommunene/regionen være en mest mulig aktiv partner og tilrettelegger for 
bedriftene/næringslivet? Hvordan bidra til ”det grønne skiftet”, dvs. den nødvendige 
omstillingen til fornybarsamfunnet og mer miljøvennlig innovasjon og produksjon?  

- Hvordan får vi til gode løsninger for bedrifter som trenger avklaringer fra offentlige 
myndigheter? Kan bedriftene slippe å forholde seg til flere forvaltningsnivå eller kommuner? 

- Hvordan kan kommunene/regionen i samarbeid med universitet og høgskoler utvikle den beste 
kompetansen tilpasset både næringslivets og samfunnets behov? 

- Hvordan kan kommunene/regionen best gi tilbud (boliger, barnehage, skoler med mer) som gjør 
oss attraktive for fremragende utenlandske forskere og deres familier?  
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- Hvordan kan Trondheim som vertskap for landets fremste kunnskapsinstitusjoner innen 
teknologi utnytte dette fortrinnet til å styrke de ressursbaserte næringene i distriktene? 

- Hvordan kan Trondheim og regionen framstå med tydelighet i andre land/verdensdeler, vise 
fram våre fortrinn?  

 
Rådmannen vurderer disse spørsmålene som sentrale for arbeidet med å finne de mest hensiktsmessige 
avgrensningene for kommunens geografi og oppgaver i framtida. Hvordan offentlig forvaltning 
organiseres har stor betydning for å tilrettelegge for den muligheten til produktivitet og bærekraft som 
ligger i byenes vekst.  
 
For næringslivet er det viktig at det skapes forutsigbare rammebetingelser, at offentlig sektor er en 
kompetent medspiller og at offentlig forvaltning er effektiv. Det innebærer at oppgavefordelingen bør 
håndteres på det best egnede nivået ut fra effektivitets- og kompetansehensyn. 
 
Det er grunn til å tro at en ny forvaltningsstruktur kan gi mer optimale vilkår enn dagens strukturer gjør. 
Rådmannen vil peke på noen momenter:  
 

- For bedrifter og andre samfunnsaktører vil det være lettere å forholde seg til færre kommuner 
enn de ti selvstendige kommunene som Trondheimsregionen utgjør i dag. Større kommuner kan 
gi økt handlingsrom og kapasitet til å påvirke lokal økonomisk utvikling. 

- For bedrifter og andre samfunnsaktører vil det være enklere å forholde seg til ett 
forvaltningsnivå enn til flere. Næringslivet kan slippe å forholde seg til ulike forvaltningsorganer, 
med ulike tilnærminger, noe som kan gi uoversiktlige rammevilkår. Dersom Trondheim overtar 
fylkeskommunale oppgaver/ansvar, kan aktørene innen noen områder få raskere avklaringer, 
framfor å skulle forholde seg både til både Trondheim kommune og til 
fylkeskommunen/regionen. 

- For at regionen skal utvikle styrke og bærekraft er det nødvendig at Trondheim framstår med 
styrke og tydelighet også internasjonalt. Dette bør innebære at Trondheim defineres som det 
politiske og administrative senter for hele regionen uansett hvilken modell kommune- og 
regionstrukturen får. 

 
Rådmannens syn er at en bedre tilrettelegging for næringslivets nasjonale og internasjonale 
konkurranseevne, og tilpasning til en framtid hvor miljø- og samfunnsansvar får større betydning, tilsier 
at det blir større sammenfall mellom området for det offentlige forvaltningsansvaret og det funksjonelle 
byområdet.  
 

6.8 Sammenfatning kriterier  
Rådmannen legger til grunn at flere sider ved samfunnsutviklingen framover trolig vil forsterke behovet 
for effektive og helhetlige beslutninger i byregionen, både for å bidra til at gode tjenester, 
myndighetsforvaltning, næringsutvikling, og at miljøansvaret ivaretas. Hvilke retningsvalg med hensyn til 
kommunestruktur dette aktualiserer, drøftes i kapittel 8. I kapittel 7 vil rådmannen først vurdere hvilke 
fylkeskommunale og statlige oppgaver som det kan være hensiktsmessig at Trondheim kommune 
overtar. I kapittel 9 drøftes konsekvensene for økonomi av ulike kommuneinndelinger og i kapittel 10 
drøftes hvordan en kan sikre nærdemokrati og politisk medvirkning i en større og sammenslått 
kommune. 
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7 Nye oppgaver for store kommuner 
 

7.1 Innledning 
Etter en interpellasjon 31.10 2013 gjorde bystyret vedtak der rådmannen bes om å søke om å få overta 
barnevernets statlige oppgaver. Kommunen hadde også tidligere søkt om dette, etter et vellykket forsøk 
i 2004-2008.  Samtidig ble rådmannen bedt om å foreslå flere oppgaver som kan overtas av kommunen, 
i forbindelse med, og når regjeringen legger fram sin framdriftsplan for arbeidet med 
kommunereformen.  (Sak FO 53/13).  
 
Ekspertutvalgets første delrapport viste at de minste kommunene i Norge er for små til å løse alle de 
oppgavene kommunene har ansvaret for i dag. Kriterier som tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, veier 
tungt i denne vurderingen.  
 
Trondheim kommune er landets tredje største, og har ikke det samme problemet med kapasitet og 
kompetanse som de små kommunene. Tvert i mot er Trondheim kommune stor nok til å ta flere 
oppgaver enn kommunen har i dag. I dette kapitlet ser vi på oppgaver som så langt er foreslått overført 
til kommunesektoren fra de ulike utvalgene som har vurdert dette, og avslutter med å foreslå hvilke 
strategisk viktige oppgaver Trondheim kommune bør gå inn for å få, og under hvilke forutsetninger. 
  

7.2 Mange nye oppgaver til kommunene  
Kommunene i Norge har fått store, nye oppgaver etter forrige kommunesammenslåing. Utbyggingen av 
9-årig skole var en av begrunnelsene for å slå sammen kommunene i 1964, og siden har mange store 
reformer gitt kommunene nye oppgaver.  Noen av de største var overtakelse av de somatiske 
sykehjemmene fra fylkeskommunen(1987), HVPU-reformen (1991), og utvidelse av grunnskolen til 10 år 
(1997). Bare etter år 2000 er følgende oppgaver overført til kommunene: 
 

 Fastlegeordningen 2001 
 Introduksjonsprogrammet innvandrere 2003 
 Forhandlingsansvar for lærere 2004 
 Finansieringsansvar for skyssutgifter i kommunehelsetjenesten 2004 
 NAV-refomen 2006 
 Klinisk veterinærvakt 2008 
 Lovfestet rett til barnehageplass 2009 
 Kvalifiseringsprogrammet - sosialtjenesten 2010 
 ”Sørge-for-plikt” for krisesentre 2010 
 Nasjonalparkstyrer 2010 
 Helhetlig kommunalt beredskapsansvar 2012 
 Konkretisering av folkehelseansvaret 2012 
 Samhandlingsreformen 2012 

 
De mange reformene har stilt nye, og høye krav til kommunenes kompetanse.  
 
Norge og de nordiske landene har en stor offentlig sektor, og kommunene utgjør en større del av denne 
enn i resten av Europa. Selv om det er mange kommuner i enkelte europeiske land, har disse få 
oppgaver og nesten ingen tjenester sammenliknet med de nordiske landene. Alle de nordiske landene 
har inntektsskatt fra innbyggerne som den primære skatteinntekten, mens det i Europa for øvrig er 
eiendomsskatten som er den viktigste skatteinntekten, jf Teknisk beregningsutvalg, 2014. 

http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/tbu-rapport_nov_2014.pdf)
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7.3 Veksten i interkommunale løsninger 
For å sikre god kvalitet på tjenesteyting til innbyggerne deltar svært mange kommuner i et betydelig 
antall samarbeidsrelasjoner med andre kommuner. Analysebedriften NIVI har dokumentert at det 
formelle interkommunale samarbeidet bare i Sør-Trøndelag allerede i 2009 besto av 143 ordninger. 
Dette økte til 212 ordninger i 2013, hvorav 98 er lokale/bilaterale, 60 gjennom regionråd og 54 på 
høyere geografisk nivå. For Trondheim kommune har antall samarbeidsordninger med andre kommuner 
økt med 10 fra 2009 til 2013 (NIVI-rapport 2013:2). 
 
Trondheimsområdet er ikke alene om å ha et stort antall interkommunale avtaler og løsninger. For 
tjenestenes faglige kvalitet er dette ofte en god løsning, men flere rapporter peker på den manglende 
koblingen mellom de som gir tjenestene og det politiske ansvaret. I regjeringens mandat til 
ekspertutvalget sies det: 

Interkommunalt samarbeid har vært kommunenes egen strategi for å gjøre dem rustet til å 
ivareta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Statlige myndigheter har 
også tilrettelagt for interkommunalt samarbeid ved at det nå er flere mulige modeller til 
rådighet. 
 
Interkommunalt samarbeid er ikke et fullgodt alternativ til større og mer robuste kommuner. Det 
fører til mer kompleks forvaltning og svekker demokrati, transparens og kontroll ettersom viktige 
beslutninger flyttes fra folkevalgte organer til interkommunalt samarbeid.  

 
Ett av målene med kommunereformen er at dagens oppgaver skal kunne løses med mindre behov for 
interkommunale løsninger. Samtidig har statsråden sagt at kommuner som etter reformen fortsatt er 
for små til å løse generalistoppgavene, kan bli pålagt å samarbeide for å løse sine oppgaver. 
 
Trondheim kommune deltar pr desember 2014 i om lag 30 formaliserte samarbeid over 
kommunegrensene. Ikke alle er organisert etter kommunelovens §§ 27 og 28, men gjennom ordningene 
er kommunen med på å løse oppgaver sammen med, og for, flere andre kommuner. 
Samarbeidsordningene inkluderer oftest en eller flere av de fire nabokommunene til Trondheim, men 
strekker seg også over fylkesgrensene både nordover og sør-vestover. Samhandlingsreformen og 
næringsutviklingsarbeid er eksempler på store, løpende oppgaver som kommunene samarbeider om. 
 
Helt konkret gjelder oppgavene bl a alarmsentral, IT, arkiv, akutt forurensing, legevakt, krisesenter, 
kriseteam, barnevernsvakt, miljørettet helsevern, alarmmottak for trygghetsalarmer, vannforsyning, 
avløp, veterinærvakt, voksenopplæring, brann og redning, innkjøp av IKT, kemner, havn, havbruk, 
arealplanlegging, velferdsteknologi og skogsdrift. Noen få interkommunale tjenester vil etter alt å 
dømme bestå uavhengig av resultatet av kommunereformen, f eks havneløsningen og brann- og 
redningsløsningen. 
 

7.4 Eriksen-utvalgets vurderinger av oppgavefordelingen 
KS’ fylkesrådmannsutvalg la i juni 2014 fram en rapport om Oppgavefordelingen ved en kommune- og 
regionreform. Rapporten omtales som Eriksen-utvalgets rapport, etter fylkesrådmann Tore Eriksen, Sogn 
og Fjordane, som ledet utvalget. 
 
Eriksen-utvalget så på hvordan nåværende statlige og fylkeskommunale oppgaver best kunne fordeles 
og forvaltes i ei framtid der en fortsatt har tre forvaltningsnivåer.  
 
Utvalget legger noen prinsipielle hensyn til grunn for sitt arbeid: 

Hensynet til brukerne 
Hensynet til lokalt selvstyre og deltakelse 
Hensynet til nasjonale mål 

 

http://www.nivianalyse.no/images/NIVI_rapportarkiv/2013/NIVI_rapport_2013_2_Samarbeidstrender_og_utfordringsbilde_i_Sor_Trondelag.pdf
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Oppgaver-og-mulighetsrom/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Oppgaver-og-mulighetsrom/
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Utvalget legger også generalistkommuneprisippet til grunn, dvs at alle kommuner skal ha en tilnærmet 
lik portefølje av oppgaver. Samtidig sier utvalget at det av naturgitte årsaker uansett alltid vil finnes 
kommuner med stor geografisk utstrekning og lavt innbyggertall, som trenger andre ordninger. 
 
Eriksen-utvalget følger opp Oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000:22) som sier at fordelingen av 
oppgaver må ta hensyn følgende prinsipper 

Oppgavene skal legges på lavest mulig effektive nivå 
Oppgaver som krever utøvelse av skjønn, skal legges til et folkevalgt politisk organ 
Oppgaver som er preget av standardisering, regelorientering og kontroll, bør være et statlig 
ansvar 
Oppgaver som krever stor grad av koordinering, eller samordning, bør legges til ett og samme 
forvaltningsorgan 

 
I tillegg omtales kriterier som ligner ekspertutvalgets 
 

Kompetanse, kapasitet og fagmiljøer (for å oppnå kvalitet, profesjonalitet og rettsikkerhet) 
Funksjonell geografi (for å kunne løse oppgaven) 

 Økonomiske forutsetninger (for investeringer, drift og vedlikehold) 
 Frihet til å virkeliggjøre det lokale/regionale fellesskapets interesser 

Helhetlig ansvar: Eierskap, finansiering og fagadministrasjon av en oppgave bør ligger der det 
politiske ansvaret for oppgaven er plassert. 

 
Eriksen-utvalget presenterer i sin gjennomgang fordelingen av oppgaver som et mulighetsrom.  I tabell 
7.1 presenterer utvalget en rekke oppgaver, og hvor stor en kommune må være for å ha de nevnte 
oppgavene. Som eksempel mener utvalget at ansvaret for videregående opplæring kan legges til et 
kommunenivå, så lenge innbyggertallet minst er på 100 000. Med lavere innbyggertall, bør ikke 
kommunen ha ansvar for dette tjenestetilbudet.  
 
Eriksen-utvalget gir fakta og grundige vurderinger knyttet til de enkelte tjenestene som omtales. 
Kriteriene nevnt over blir benyttet for å se om oppgavene kan flyttes. Om videregående skoler gir de 
både en lengre vurdering og en kort versjon, der det heter:  
 

Bredde og kompleksitet i oppgaven. Et betydelig antall studieprogram og programfag og en 
omfattende og mangeartet bedriftsrettet yrkesopplæring. Behov for å ivareta koordinerte 
inntak, fritt skolevalg og geografisk utstrekning på det totale tilbudet. Oppgaven er del av det 
regionale utviklingsoppdraget - må ses i sammenheng med øvrige oppgaver av stor regional 
betydning. Dersom kommunene får en minstestørrelse på >100 000 innbyggere kan oppgaven 
legges til lokalt nivå.  

 
På samme måte vurderer utvalget alle de oppgavene som er lagt i tabellen. Tabellen i kortform, og uten 
vurderingene, er gjengitt under. 
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Tabell 7.1: Mulighetsrom, (KS) Eriksen-utvalget 2014 
 

Tabellen viser at Eriksen-utvalget mente at en rekke oppgaver kan overtas av kommunene, under 
forutsetning av at de er store nok. Trondheim kommune er i følge denne tabellen stor nok for de mest 
omfattende oppgavene som kan legges til kommunesektoren.  
 
Den 8.desember 2014 ble den andre rapporten fra KS’ fylkesrådmannsgruppe, ”Nye folkevalgte 
regioner” lagt fram. Arbeidet var ledet av fylkesrådmann Rune Haugsdal fra Hordaland. Haugsdal-
utvalgets rapport tar for seg prinsipper og forutsetninger for å legge nye oppgaver til det regionale 
nivået. Utvalget diskuterer også forholdet mellom det kommunale nivået og regionnivået.  
 
Argumentene for oppgavedifferensiering i kommunene blir veid opp mot generalistkommuneprinsippet. 
Utvalget mener at generalistkommuneprinsippet har fordeler når det gjelder demokrati, oversiktlighet, 
effektivitet og likhet, og utvalget går inn for å beholde dette prinsippet. Se kap 5. 
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7.5 KS hovedstyres vedtak om oppgaveoverføring til 
kommunene 

KS har arbeidet med kommunereformen på ulike måter. På bakgrunn av et administrativt notat som 
forelå i mai, er oppgaveoverføringer diskutert med flere departementer. Ti ressursgrupper med 
representanter fra kommuner og fageksperter har gitt begrunnede innspill. Gruppene har også tatt for 
seg personellmessige, finansielle og lovmessige konsekvenser av oppgaveplasseringen. Det foreligger 
underlagsrapporter fra alle arbeidsgruppene.   
 
I vedtaket fra hovedstyret 12. desember 2014 heter det  

KS legger til grunn at generalistkommuneprinsippet fremdeles skal legges til grunn for 
organiseringen av kommunesektoren. Store forskjeller i areal, folketall, bosettingsmønster og 
pendlingsmønster tilsier at det innen dette prinsippet må finnes fleksible løsninger og 
samarbeidsmodeller som sikrer et likeverdig kommunalt tjenestetilbud i hele landet. 

 
Forutsatt at faglige og økonomiske ressurser samt nødvendige støttestrukturer følger med en 
overføring av ansvar, mener KS at nye oppgaver/nytt ansvar til kommunene/kommunesektoren 
eraktuelt på følgende områder (våre uthevinger): 

 
1  På barnevernsområdet bør statlige hjemmebaserte hjelpetiltak og fosterhjem overføres fra 

stat til kommune, slik at kommunene får ansvar for alle hjelpetiltak i hjemmet og et mer 
helhetlig ansvar på fosterhjemsområdet. 
 

2  Det samlede eierskapet og arbeidsgiveransvaret på de lokale NAV-kontorene bør overføres til 
kommunene. Ansvaret for arbeidsmarkedstiltak anbefales flyttet fra stat til kommune. 
 

3  Oppgaver, myndighet og ressurser overføres som en hovedregel til kommunene for å ivareta 
større deler av rehabiliteringen. For å tydeliggjøre ansvar og oppgaver på 
rehabiliteringsarbeid må det gjennomføres piloter med deltagelse fra kommune og 
spesialisthelsetjenestene. 
 

4  Kommunene kan ta et betydelig større ansvar for rus- og psykisk helsearbeid, bl a fra DPS og 
BUP innen psykisk helsehjelp til barn, unge og voksne, støtte til pårørende, døgnopphold, 
ambulante tjenester, tverrfaglige team og deler av akutthjelpen. Det bør gjennomføres 
forsøk med dette, og med kommunalt bestilleransvar for nødvendig bistand fra 
spesialisthelsetjenesten for pasienter med alvorlige lidelser kombinert med stor fare for seg selv 
eller andre. 
 

5  Det bør etableres regionale sentra for praksisnær forskning, utvikling og innovasjon i helse- og 
omsorgssektoren som styres av kommunesektoren. Sentrene for omsorgsforskning og 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester bør som første steg inngå i 
Regionsentrene, og styres i samme struktur. Statlige tilskuddsmidler til helse, omsorg og 
velferdstjenester i kommunene bør samles og overføres til kommunene til forskning, 
utvikling, og innovasjon. 
 

6  De statlige spesialskolene bør overføres til vertskommunene, og Statpeds oppgaver og 
tjenester bør overføres til 2-4 større flerfaglige sentrer eid av folkevalgte regioner, eller 
kommuner der de er fysisk lokalisert. Fylkeskommunenes ansvar for grunnskoleopplæring og 
spesialpedagogisk hjelp til barn og unge i statlige institusjoner, bør overføres til kommunene. 
 

7  Tilskudd fra Kulturrådet og fra andre departement/direktorat som gis til lokale og/eller 
regionale kultur-, idretts- og frivillighetsformål direkte eller gjennom statlig forvaltning bør 
kanaliseres og forvaltes av kommunesektoren. Rikskonsertenes skolekonsertordning bør 
overføres kommunesektoren og inngå i Den kulturelle skolesekken. 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Oppgaveoverforing-til-kommunene/
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8  Kommunene bør få fullt ansvar og myndighet til å håndtere kulturlandskapsforvaltningen, 

naturvernområdeforvaltningen, fisk - og viltforvaltning, motorisert ferdsel i utmark, mudring 
og dumping/deponi. Ansvar for vannressursforvaltning og kystforvaltning bør overføres 
kommunesektoren. Arealplanmyndigheten for mineralutvinning og godkjenningsansvaret for 
driftsplan for uttak av masse bør overføres kommunene. 
 

9  Innen klima og energi bør kommunene bør overta tilskuddsforvaltning og rådgivning til 
enkelttiltak for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi og miljøvennlig 
transport i eget område der kommunen ikke er juridisk part, samt myndighet til å avgjøre 
viktige restriksjoner på lokal biltrafikk. Statens veiledningsapparat for utslippsreduksjoner og 
klimatilpasning i kommunesektoren bør overføres til fylkeskommunene. 
 

10  Veiledning overfor kommunene på beredskapsområdet bør legges til regionalt folkevalgt 
nivå. 
 
KS forutsetter at rammestyring, både økonomisk og juridisk, ligger til grunn ved overføring av 
nye oppgaver til kommunene. KS forutsetter at full finansiering av oppgavene dekker 
overgangskostnader knyttet til at kommunene må opparbeide seg nødvendig kompetanse og 
kapasitet. 

 
KS legger til grunn at kommunene kan løse oppgavene selv eller gjennom interkommunalt 
samarbeid. 
 
KS legger til grunn at overføring av nye oppgaver til kommunene må bidra til redusert byråkrati, 
nedbygging av direktorat og en tilpasning av ulike statlige innstansers inndeling og oppgaver. 

 
I listen som KS administrativt hadde laget i mai 2014, var også flere eksempler på oppgaver som kanskje 
kunne flyttes, men som KS hovedstyre ikke har vurdert i denne omgangen. De vurderte oppgavene er 
tunge, vesentlige tjenester der berøringsflatene mellom forvaltningsnivåene i de fleste tilfellene er 
store. Oppgavene som er vurdert overlapper for en stor del de oppgavene som Eriksen-utvalget peker 
på. Også prinsippene som legges til grunn, er delvis overlappende.  Ut over det som alt er presentert 
foran, sier KS – listen bl a at disse oppgavene kan vurderes overføret til kommunene: 
 
Deler av Utdanningsdirektoratets oppgaver, veiledning, tilsyn, lovfortolkning og implementering av 
nasjonal politikk. Begrunnelse handler om balansen mellom sentralt og lokalt nivå, spesielt når det 
gjelder ressurssituasjonen. 
 
Statlige prosjektmidler innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Begrunnelse: Kommunene 
styres gjennom mange og små midler til prosjekter gjennom direktorater. For kortvarige prosjekter og 
for mye rapportering/ lite endring. 
 
Familievernkontorer bør bli kommunale. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging: Alle parallelle planprosesser, inkl konsekvensutredninger, 
samles i en forenklet planprosess. Begrunnelse: Raskere, mer effektivt, mer målrettet prosess. 
 
Blant oppgaver som ligger hos andre statlige myndigheter, ses flere politioppgaver som mulig å 
overføre til det kommunale nivået: Namsmannsoppgaver, hittegods, passutstedelse, skiltmyndighet, 
sekretariat for forliksrådet. 
 
Også den skatteinnkrevingen som nå utredes med sikte på overføring til staten, kan i følge KS-listen 
godt forbli på kommunalt nivå. 
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7.6 Ekspertutvalgets tre modeller for oppgavefordeling 
I sum gir de to rapportene fra ekspertutvalget oversikt over hvilke kriterier som kan legges til grunn for 
en god kommunestruktur, enten det gjelder kommuner med oppgaver som i dag, eller kommuner med 
flere oppgaver enn kommunene har i dag. Utvalget benytter det samme kriteriesettet i de to 
rapportene. Kriteriene er nærmere omtalt i kap 6. Konsekvensene av utvalgets vurderinger 
oppsummeres i tre ulike modeller for oppgavetildeling. Ekspertutvalget mener at to av modellene også 
må tilfredsstille kravet om være et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. 
 
Den første modellen innebærer at generalistkommuneprinsippet videreføres, dvs at alle kommuner har 
de samme oppgavene. I delrapporten fra mars 2014 sier utvalget, at for å greie dette, bør kommunene 
minst ha 15 -20 000 innbyggere. Dersom kommunene har denne størrelsen, sier utvalget at det også er 
mulig å gi dem flere oppgaver. Hovedutfordringen for modellen er at den må bygge på et oppgavesett 
som de minste kommunene kan løse selv. Oppgaver som store kommuner godt kan løse, må, når alle 
skal ha de samme oppgavene, fortsatt ligge på et regionnivå. 
 
Den andre modellen innebærer at kommunene, basert på innbyggertall, får ulike oppgaver. De store 
kommunene overtar oppgaver både fra fylkeskommunen og staten.  Modellen innebærer at alle 
kommuner, unntatt Oslo, fortsatt inngår i fylkeskommuner eller regioner. Med et innbyggertall på minst 
100 000, kan storkommunene få hånd om viktige tjenester som f eks videregående skole og 
kollektivtransport. Dette kan gi helhetlige løsninger der oppgavene i dag er delt mellom 
forvaltningsnivåer. Ekspertutvalget mener det må være en forutsetning at storkommunene utgjør 
funksjonelle samfunnsutviklingsområder for å få disse oppgavene. 
 
Den tredje modellen likner modell nr 2 når det gjelder oppgavedifferensiering, men åpner samtidig for å 
tildele fylkes-status til flere storkommuner, slik Oslo har det i dag.   
 

7.7 Ekspertutvalgets 10 eksempler med vurdering av 
oppgaveplassering 

Ekspertutvalget har valgt å vise ti eksempler på tjenester, myndighetsutøvelse og 
samfunnsutviklingsoppgaver som illustrerer kjente utfordringer knyttet til koordinering og samordning, 
fordi myndighet, finansiering og utøvelse er delt mellom flere forvaltningsnivåer. En forutsetning for å 
overføre oppgaver er at rammestyring ligge til grunn, både økonomisk og juridisk.  
 
Ekspertutvalget har valgt å gå grundig til verks. Hver enkelt tjeneste er gjennomgått mht lovverk, 
organisering i dag, finansieringsmåte, tjenestens volum, antall ansatte, grensesnitt mot andre 
forvaltningsnivåer, brukernes rettigheter med mer. Dette holdes opp mot ekspertutvalgets kriterier om 
kapasitet og kompetanse, distanse, effektivitet, økonomi og valgfrihet. Deretter vurderes fordeler og 
ulemper knyttet til å legge denne tjenesten til kommuner med 15-20 000 innbyggere, eller, når dette 
ikke er tilrådelig, til kommuner med mer enn 100 000 innbyggere. Utvalget vurderer ikke overføring av 
oppgaver til kommuner med mindre enn 15- 20 000 innbyggere. 
 
Tjenester og myndighetsutøvelse som er vurdert av ekspertutvalget 
Psykisk helsevern 

I dag har både spesialisthelsetjenesten og kommunene ansvar for pasienter med psykisk 
sykdom, skade eller lidelse. Utvalget sier at det er mange fordeler knyttet til å gi kommuner 
ansvaret for psykisk helsevern. Kommunene gir mange typer tjenester til denne pasientgruppen. 
Et helhetlig ansvar vil forhindre strategiske tilpasninger fra forvaltningsnivåene, der en skyver 
pasientgruppen mellom seg. Samtidig er det organisatoriske utfordringer knyttet til å flytte 
oppgavene, og det stilles høye krav til spesialisert kompetanse.  Utvalgets konklusjon er at det 
ikke uten videre kan anbefale en overføring, men at det bør prøves ut en modell der 
kommunene overtar ansvaret og finansieringen av hele det psykiske helsevernet, mens 
spesialiserte tjenester tilbys og kjøpes fra de regionale helseforetakene.  
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Spesialisthelsetjenesten fikk rusomsorgen overført fra fylkeskommunene i 2004. Samtidig har 
kommunene ansvar for å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester til denne pasientgruppen. 
Det er flere likheter mellom dette området og det psykiske helsevernet. Utvalget mener at disse 
områdene bør behandles likt, spesielt fordi en rekke pasienter er brukere av begge/ har 
dobbeltdiagnoser. Heller ikke her finner utvalget det riktig å ensidig anbefale en overføring av 
oppgavene, men det bør utredes og prøves ut modeller der kommunene overtar ansvaret og 
finansieringen, mens de spesialiserte tjenestene fortsatt tilbys av de regionale helseforetakene 
og private. 
 

Habilitering og rehabilitering 
Både habilitering (bistand til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne) og 
rehabilitering(bistand til å gjenopprette best mulig funksjons- og mestringsevne) har oppgaver 
som både kommunene og spesialisthelsetjenesten tilbyr.  Utvalget sier at mye av arbeidet er 
overtatt av kommunene, men at det er vanskelig å si noe absolutt om ansvarsfordelingen på 
området.  Utvalget er kommet til at ansvaret og finansieringen kan overføres til kommunene, 
men at kommunene da må finansiere all bruk av spesialiserte tjenester i helseforetakene eller 
hos private. Det er behov for plan og forsøk. 
 

Hjelpemidler 
Hjelpemidler er en gjenstand, ytelse eller et tiltak som skal bidra til at personer med nedsatt 
funksjonsevne hjelpes i hverdagen. Utgiftene for dette området er delt mellom staten, 
kommunene og arbeidsgiverne. Husbanken har ansvar for boligpolitiske virkemidler. 
Hjelpemiddelsentralene var fylkeskommunale, men ble statlige i 1994. Utvalget sier at her har 
kommunene allerede et stort ansvar for nesten alle sider i prosessen: avdekke behovet, 
utprøving, tilpasning, montering, opplæring osv. Utvalget anbefaler at dette området overføres 
til kommunene, men spørsmål som lager, logistikk, hjelpemiddelsentralene og 
spesialkompetanse i kompliserte saker bør utredes. 
 

Barnevern 
Bufetat ble etablert i 2004 da staten overtok fylkeskommunenes ansvar. Bufetat bidrar med 
institusjonsplasser, rekrutterer fosterhjem mv. Finansieringen er komplisert, der staten dekker 
kommunenes utgifter til visse tiltak, mens kommunene på sin side betaler egenandeler for 
statlige tiltak.  Utvalget viser til at kommunene allerede har store oppgaver på dette feltet. 
Utvalget konkluderer med at kommunene kan gis et helhetlig ansvar for de oppgavene som i dag 
ligger til det statlige barnevernet. 
 

Arbeidsmarkedstiltak 
Arbeidsmarkedstiltakene skjer i regi av den statlige delen av NAV og delvis i de kommunale NAV 
- sosialkontorene. Det er mange ulike tiltak som kommunene isolert sett kunne overta hele 
ansvaret for. Samtidig er det behov for å se arbeidsmarkedspolitikken samlet, og det er lite 
hensiktsmessig å overføre rettighetsfestede ytelser (”trygd”) til kommunene. Enkelte områder 
innen arbeidsmarkedstiltakene, så som varig tilrettelagt arbeid, for personer som har liten 
mulighet for arbeid på normale betingelser, kunne vært overført sier utvalget.  Dette er 
tjenester som gis til grupper som også har mange kommunale tjenester. NAV gjennomgås nå av 
en ekspertgruppe som regjeringen har nedsatt, med frist til 15. mars 2015. Utvalget mener hele 
området må utredes videre før det er mulig å konkludere.  
 

Videregående opplæring 
Fylkeskommunene tilbyr videregående opplæring, samt opplæring i fengsler og sosiale og 
medisinske institusjoner. På landsbasis tar om lag 40 prosent av elevene yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer, mens om lag 60 prosent av elevene tar studieforberedende. Utvalget 
mener at ulempene blir for store ved overføring av ansvaret for videregående skoler til 
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kommuner med 15-20 000 innbyggere. Utvalget mener at kommuner med mer enn 100 000 
innbyggere kan overta ansvaret. Men her stiller utvalget som tilleggskrav at kommunen må 
utgjøre et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. 

 
Samfunnsutviklingsoppgaver som er vurdert av ekspertutvalget 
Kollektivtransport 

Kollektivtransport omfatter buss, båt, bane, drosje, men også jernbane, skoletransport og 
tilrettelagt transport. Ansvaret for kollektivtransporten i dag ligger både på kommunalt, 
fylkeskommunalt og statlig nivå. Ansvarsoppdelingen gjør styring og koordinering krevende, 
spesielt i storbyområdene der det er viktig å se boligbygging og transportløsninger i 
sammenheng. Utvalget mener at storbyer med minst 100 000 innbyggere som også utgjør et 
funksjonelt samfunnsutviklingsområde, kan overta det fylkeskommunale ansvaret for 
kollektivtransporten i sin kommune.  
 

Fylkesveger 
Om lag 47 prosent av alle veger er fylkesveger. Vegsjefene er ansatt i Statens vegvesen, men har 
oppgaver for, og opptrer på vegne av, både staten og fylkeskommunen. Fylkeskommunen 
bruker statens kompetanse og er bestiller av utredninger og planarbeid. Utvalget mener de 
store byene isolert sett kan ha kompetanse og kapasitet til å arbeide med fylkesveger innen sin 
kommune. Men behovet for et større perspektiv på samferdsel og regionens veger, tilsier at 
ansvaret ikke bør overføres til storkommunene. Utvalget mener videre at det er mulig å 
omklassifisere veger som er av lokal karakter, slik at storkommuner som også er funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder kan få ansvaret for disse i tillegg til de vegene kommunene har 
ansvaret for i dag. 
 

Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 
Virkemidlene på disse områdene er delt mellom flere departement, ulike fylkeskommunale 
organer og kommunene som skal legge planer for samfunnsutvikling og areal. Utvalget mener at 
kommunene kan få økte oppgaver innen samfunns- og næringsutvikling, rådgiving, 
tilrettelegging, og tilskudd til etablerere eller bedrifter. Kommunene fungerer som førstelinje i 
næringsutviklingsarbeidet, men har lite økonomiske virkemidler. Mange av oppgavene på dette 
feltet kan være krevende for generalistkommunene. Samtidig mener utvalget at en rekke 
virkemidler for regional utvikling fortsatt må ligge til et regionalt nivå. Modeller og 
grenseoppgang mellom disse oppgavene bør utredes videre, mener utvalget. 

 

7.8 Hvilke oppgaver får Trondheim med en byfylkemodell? 
Hvis Trondheim blir byfylke med fylkeskommunenes nåværende oppgaver i tillegg til de kommunen har 
fra før, betyr dette ansvar for videregående skoler, tannhelse, kultur og samferdsel, bl a. En slik løsning 
likner på ekspertutvalgets modell 3, og Møreforskings alternativ 4. Se kap 6. Opplysningene under om 
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er hentet fra fylkeskommunens Strategiplan 2015. 
 
Videregående skoler 
Trondheim kommune har tidligere behandlet et forslag fra Venstre om å arbeide for å overta de 
videregående skolene som ligger innenfor kommunegrensene. Dette forslaget fikk ikke flertall.  
 
8 av de i alt 22 offentlige videregående skolene i Sør-Trøndelag ligger i Trondheim. Trondheim har også 
flere private videregående skoler, der den største er KVT med 486 elever.   
 
Driften av de videregående skolene er en stor oppgave i fylkeskommunen, 60 prosent av alle ansatte i 
STFK er lærere, og om lag 50 prosent av driftsutgiftene i STFK, 1,6 mrd kroner, handler om skole og 
opplæring.  
 

http://www.stfk.no/Documents/Strategiplan/2015/Strategiplan2015-2018%20Med%20budsjett%202015%20Fylkesr%c3%a5dmannensforslag.pdf
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Drøyt 3500 elever går ut av grunnskolen i Sør-Trøndelag hvert år, herav ca 2000 fra Trondheim. Disse 
elevene har rett på skoleplass ved de videregående skolene.  I tillegg kommer eventuelle tilflyttere. Det 
forventes elevtallsvekst i Trondheim, så vel som i Skaun, Melhus og Orkdal, og fortsatt vekst i andelen 
som søker til studieforberedende linjer. Dette betyr at det blir behov for ny videregående skole i 
Trondheim. For øyeblikket er det bygging av Thora Storm videregående skole, og planlegging av nybygg 
for Heimdal videregående skole som skal gjennomføres. 33 pst av STFKs investeringer går til 
videregående skoler akkurat nå.    
 
Fylkeskommunen har også ansvaret for fagskoler.  Sør-Trøndelag fylkeskommune er i dag skoleeier for 
tre fagskoler: Gauldal, Christian Thams og Trondheim fagskoler. Disse skolene ga studieåret 2013/14 
videreutdanningstilbud innenfor tekniske, maritime, landbruks- og helse- og sosialfag, i alt 66 
fagområder og 329 studenter. Studenttallet har de siste årene hatt en jevn økning. 
 
Fylkeskommunen har også ansvar for voksenopplæring på videregående skoles nivå. Tallet på norske 
voksne som ikke har videregående skole er synkende, mens det er et økende antall innvandrere som 
søker seg til videregående skole.  
 
Fylkesveger og kollektivtrafikk (bymiljøavtaler og belønningsmidler) 
Fylkeskommunen er en stor aktør innenfor samferdselsområdet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har 
ansvar for ca 3.000 km fylkesveier og ca 26 millioner km som kollektivtrafikken kjører årlig. 63 prosent 
av STFKs investeringer p t går til veiutbygging, 2 prosent til kollektivtrafikkinvesteringer. Av 
driftsbudsjettet går 300 mill til fylkesveger, 830 mill til kollektivtrafikk.  
 
Det er fylkeskommunene som mottar drifts- og investeringstilskudd til kollektivtrafikken, også midler 
som er ment for storbyene (utenom Oslo). Etableringen av Miljøpakken i Trondheim har gitt betydelige 
midler fra staten i form av belønningsmidler. Dette har åpnet fornyelse av bussparken, reduksjon av 
takstene og utvidelse av rutetilbudet. En ny avtale om belønningsmidler er inngått. Den medførte 110 
millioner i tilskudd for 2013 og et tilskudd på 170 millioner kroner årlig for årene 2014-2016. 
 
I Nasjonal transportplan vedtas flere tiltak for satsing på transport i byområdene, blant annet å 
 

Innføre helhetlige bymiljøavtaler for utviklingen av transportinfrastrukturen og 
transporttilbudet i byområdene. Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt 
kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og overordnede arealføringer som 
bygger opp under miljøvennlig transport. 
 

I tiårsperioden settes det av 16,9 mrd kroner til slike avtaler. For Trondheim og Sør-Trøndelag sitt 
vedkommende forutsettes det at Miljøpakken er part i forhandlingene med departementet. Det antas at 
forhandlingene gjennomføres i løpet av 2014, slik at midler kan være tilgjengelig fra 2015. Det åpnes i 
NTP for at  

midler fra bypotten også kan brukes til investeringsstøtte til fylkeskommunal 
kollektivinfrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel skinnegående bytransport og 
høykvalitets busstilbud.  

Slik kan dette være det nødvendige verktøyet for å få finansiert den planlagte satsingen på superbuss i 
Trondheim.  
 
Tannhelse 
Fylkeskommunen skal i tråd med Lov om tannhelsetjenesten stå for det offentlige tannhelsetilbudet. 
Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper som etter 
§ 2-1 har rett til nødvendig tannhelsehjelp. Tannhelsetjenesten gir også behandling til voksne, betalende 
pasienter etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Videre eier STFK sammen med Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-
Norge IKS. 
 

http://miljopakken.no/om-miljoepakken/om-organisasjonen
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Kultur og bibliotek 
Fylkeskommunen forvalter og formidler statlige midler så som spillemidler til idrettsanlegg, kulturhus, 
kulturell spaserstokk og skolesekk, med mer. STFK har ansvaret for den fylkeskommunale delen av 
finansieringen av de institusjonene som har både statlig, fylkeskommunal og kommunal finansiering. 76 
prosent av kulturmidlene i STFK går som driftstilskudd til de store institusjonene: Trøndelag Teater, 
Trondheim Symfoniorkester, Olavsfestdagene, og det ytes også tilskudd til Kammermusikkfestivalen, 
Jazzorkesteret og MIST (Museene i Sør-Trøndelag). 
 
Videre får en rekke andre institusjoner økonomisk tilskudd; Midt-Norsk filmsenter, Teaterhuset 
AvantGarden, DansiT, Pilegrimssatsingen med flere. Mange av institusjonene ligger i Trondheim og får 
også tilskudd fra Trondheim kommune. 
 
STFK deler også ut mindre summer til kulturtiltak gjennomført av en rekke mottakere. 
 
Folkehelsearbeid 
STFK har et pådriver- og inspirasjonsansvar overfor kommunene i folkehelsearbeidet, gjennom å bidra til 
økt kunnskapsgrunnlaget, organisere nettverk, og konkretisere den vedtatte handlingsplanen. 
 
Sammenfatningsvis er dette i hovedsak oppgavene som følger med byfylkemodellen: videregående 
skoler, fylkesveger og kollektivtrafikk inkl bymiljøavtaler og belønningsmidler, tannhelse, kultur og 
bibliotek, folkehelsearbeid.  
 

7.9 Hvilke oppgaver er det viktig for Trondheim å overta? 
I forrige avsnitt var oppgavene til Trondheim som mulig byfylke tema. I det følgende er det hvilke 
oppgaver kommunen bør arbeide for å få, hvis kommunen ikke blir byfylke, som er tema. Noen av disse 
oppgavene kommer fra staten, og kan derfor også være aktuelle som et utvidet oppgavesett i en 
byfylkemodell.  
 
Gjennomgangen av de ulike utredningene viser at en rekke oppgaver er vurdert som mulig å overføre 
fra staten eller regionnivået til kommunene, eventuelt bare til store kommuner, eller fra staten til 
regionnivået. KS’ hovedstyre skilte i sitt vedtak ikke mellom oppgaver som kan overtas av større og 
mindre kommuner; og la derfor til grunn at de nye oppgavene kommunene kunne få, kan gis til alle 
kommuner.  
 
Dersom resultatet av reformen blir at generalistkommuneprinsippet fravikes og store kommuner får 
større oppgaver enn de mindre kommunene, vil Trondheim kunne overta mange nye oppgaver. I det 
følgende oppsummerer vi oppgaver som rådmannen anbefaler at kommunen bør overta, basert på 
kommunens egne faglige vurderinger.  
 
Følgende oppgaver bør overføres til Trondheim kommune 
Rådmannen har først og fremst lagt vekt på innbyggernes behov for gode tjenester, med klart plasserte 
ansvarsforhold og god sammenheng i tilbudet. Rådmannen forutsetter at de økonomiske virkemidlene 
må følge med fullt ut, og at det gis dekning for utgiftene som følger av overføringen av oppgavene.  
 
BUF-etats (statlige) oppgaver: Barnevern, familievernkontor og barnehus 
Tidligere vurdert og omtalt. Trondheim kommune har levert søknad om å få disse oppgavene. 
 
Videregående opplæring inklusive voksenopplæring (fylkeskommunale oppgaver) 
Dette er oppgaver som Trondheim kommune bør ta. Hensynet til elevene tilsier et samlet ansvar for 
opplæring fra barnehage til videregående skole. 
  
Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i statlige institusjoner 
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Trondheim kommune utfører undervisning på St Olav og ved Lianvannet skole i dag, på oppdrag fra 
fylkeskommunen. 
 
Folkehelse, fylkeskommunens oppgaver 
Trondheim kommune kan selv utføre de oppgavene fylkeskommunen har på folkehelseområdet. 
 
Tannhelse 
Trondheim kommune mener det er nødvendig å se tannhelsearbeidet i sammenheng med det øvrige 
helsearbeidet, særlig forebygging, og kommunen bør overta oppgaven. 
 
Fylkesveger, kollektivtransport, inklusive bymiljøavtaler, belønningsmidler 
Trondheim har tidligere hatt både kollektivtransport og fylkesvegansvar som forsøk. I dag har vi tilgang 
til bymiljømidler og belønningsmidler gjennom avtalen om Miljøpakken (kommunen, fylkeskommunen 
og staten). Uten Miljøpakken ville kommunen ikke hatt direkte tilgang til disse samferdselsmidlene, de 
ville gått til fylkeskommunen. Miljøpakken er tidsavgrenset og det må søkes for hver nye periode. 
Rådmannen mener kommunen skal fortsette samarbeidet i Miljøpakken, men også at kommunen 
prinsipielt burde overta ansvar og tilskudd som handler om storbyens oppgaver. 
 
Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 
Trondheim kommune bør overta oppgaver innen samfunns- og næringsutvikling, rådgiving, 
tilrettelegging, og tilskudd til etablerere eller bedrifter. Det bør foretas en grenseoppgang mot de 
regionale utviklingsmidlene.  
 
Til nærmere utredning 
Utvalgene nevner flere oppgaver som bør utredes nærmere før hele eller deler av oppgaven overføres 
til kommunene. Utvalgene ser også for seg at det kan bli nødvendig med forsøksvirksomhet.  Mange av 
oppgavene som må utredes videre før eventuell overføring til kommuner, preges av komplisert samspill 
mellom forvaltningsnivåer og behov for spesialistkompetanse. 
 
Flere av disse oppgavene er interessante for Trondheim kommune, så sant det blir en bedre 
grenseoppgang for ansvar og myndighet mellom forvaltningsnivåene. Rådmannen anbefaler at 
Trondheim kommune vurderer følgende oppgaver som aktuelle, men at kommunen avventer 
utredninger og avklaringer før eventuell oppgaveovertakelse: 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Rehabilitering, eventuelt habilitering, (bistand til å oppnå /gjenopprette best mulig funksjons- og 
mestringsevne), for og etterarbeid.  
Hjelpemidler (for personer med nedsatt funksjonsevne). 
Arbeidsmarkedstiltak (den statlige delen av NAV) 
Oppgavene til Statped, inkl ansvaret for A C Møller skole 
 
Overføring av oppgaver kan medføre behov for utredning av administrativ organisering. 
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8 Retningsvalg for Trondheim – 
mulige alternativer 

8.1 Innledning 
 
Formannskapet ba rådmannen utrede retningsvalg for Trondheim kommune med følgende alternativ:  
1.  Kommunesammenslåinger med forslag til oppgaver og geografi, herunder 

kommunedelsdemokrati.  
2.  Overtakelse av statlige og fylkeskommunale oppgaver  
3.  Byfylkemodell. 
 
Kapitlet gir først en kort oversikt over utfordringene og tidligere inndelinger i Trondheim og omegn, før 
de aktuelle kombinasjonene av oppgaver og geografiske områder presenteres. Deretter drøftes 
retningsvalgene som omhandler overtakelse av oppgaver og byfylkemodellen med bakgrunn i kapittel 5 
og 7, før vi ser nærmere på de ulike geografiske alternativene med utgangspunkt i kriteriene fra kapittel 
6. Formannskapets vedtak bestilte også en utredning av kommunedelsdemokrati. Rådmannen kommer 
tilbake til dette temaet i kapittel 10. 
 

8.2 Utfordringen 
Det er sannsynlig at alle kommunene i Trondheimsregionen vil få befolkningsvekst i mange år framover, 
og flere kommunesentre vil gradvis få en mer bymessig utvikling, spesielt gjelder dette Stjørdal og 
Orkdal. 
 
Hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er plattformen for Trondheim kommunes  
drøftinger og vegvalg:  

 Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,  

 Trondheim som en miljøvennlig by 

 Trondheim som en inkluderende og mangfoldig by 

 Trondheim kommune som en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver.  
 
For Trondheim blir det viktig å satse videre på det som er byens sterke sider som sentrum for forskning 
og undervisning, sykehus, kultur, handel, tjenesteyting og annen næringsutvikling. Framtidig 
kommunestruktur i Trondheimsregionen bør understøtte en positiv utvikling i byregionen, som bør 
opptre samlet og ha effektive beslutningsprosesser for ikke å svekke posisjonen sammenlignet med de 
andre storbyregionene i den nasjonale og internasjonale konkurransen. Hva som kan styrke byen og 
regionen i den nasjonale og internasjonale konkurransen er et sentralt utgangspunkt for arbeidet med 
kommunestrukturreformen, i tråd med hovedmålet for regionrådet Trondheimsregionen. En sterk og 
tydelig regionhovedstad er, etter rådmannens oppfatning, en forutsetning for vekst og utvikling i hele 
regionen. 
 
Byveksten vil fordre helhetlige vedtak om arealbruk og transportløsninger som gir effektivitet og 
samtidig bidrar til å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. Det er derfor nødvendig med 
kollektiv beslutningsevne for lokalisering og bygging av infrastruktur for samferdsel, næringsbygg og 
boliger. Å legge til rette for en konkurransedyktig og bærekraftig næringsutvikling er også helt sentralt. 
Videre har kommunestruktur en økonomisk side, det er nødvendig at byområdet er i stand til å 
finansiere utbygging og vedlikehold av teknisk og sosial infrastruktur, samt velferdstjenestene til 
befolkningen på lang sikt. Storbymeldingen (St.meld. nr. 31 (2002-2003)) pekte på særskilte 
storbyutfordringer, knyttet til levekårsutfordringer, gratispassasjerproblemer (utgiftsdekning for 
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personer som oppholder seg i, men ikke er folkeregistrert, i storbyene), samt at storbyene er spesielt 
utsatt for samordningsutfordringer mellom statlig, regional og kommunal politikk (s. 35). 
 

8.3  Oppgaver og kriterier gir grunnlag for retningsvalg 
I en vurdering av retningsvalg vil en måtte foreta avveininger mellom ulike kriterier og se disse opp mot 
de ulike oppgaver og roller som en stor kommune har. Kapittel 7 viste at kommunene har fått en 
omfattende økning av ansvar og oppgaver siden forrige kommunereform for 50 år siden. Siden den gang 
har det også skjedd store endringer i både fysiske og elektroniske kommunikasjoner. Samtidig er det 
mange grunner som taler for at Trondheim og andre stor kommuner bør overta flere store oppgaver fra 
fylke og stat.    
 
I kapittel 5 ble Møreforskings rapport om alternativer for regionalt folkevalgt nivå og Ekspertutvalgets 
sluttrapport om aktuelle modeller for god kommunestruktur omtalt. Innretningen av det regionale 
nivået har betydning for kommunestrukturen og motsatt. Ifølge Møreforsking er det mer sannsynlig at 
strukturen på det regionale folkevalgte nivået må endres på grunn av kommunereform, enn motsatt (s. 
45). 
 

TRONDHEIM KOMMUNE Geografiske alternativer 

Oppgaver - alternativer Ingen endring TK+4 TK+6 TK+9 

Som i dag A B C D 

Flere fra fylke + stat E F G H 

Byfylke + flere fra stat I J K L 
 
Tabell 8.1: Oppgavealternativer og geografiske alternativer 
 

Tabellen viser de mest aktuelle mulighetene for kommuneinndeling som foreligger når en kombinerer 
oppgavealternativer slik de framkommer i bestillingen fra formannskapet, og geografiske alternativer 
slik de framgår av kriteriegjennomgangen. Rådmannen ser noen av alternativene som mer sannsynlig 
enn andre. I fortsettelsen drøftes de aktuelle alternativene. 
 

8.4 Trondheims grenser og oppgavene som i dag, eller med 
noen flere oppgaver fra fylke/stat (A, E) 

Her foreligger to muligheter. Det første innebærer at det ikke blir noen kommunesammenslåinger i 
regionen i det hele tatt. Trondheims og de andre kommunenes grenser blir som i dag, med eller uten 
flere oppgaver.  
 
Ingen kommuner slår seg sammen 
Konsekvenser av dette vil trolig være at de interkommunale samarbeidsløsningene fortsetter og 
antakelig øker i antall og omfang, med de ulemper dette har.  Alternativet er ikke i tråd med 
stortingsflertallets intensjon bak kommunestrukturreformen, og rådmannen anbefaler å se bort fra 
dette som et arbeidsmål. 
 
Omlandskommuner slår seg sammen 
En annen mulighet er at omlandskommuner slår seg sammen, men at Trondheims grenser blir som før. 
Dette tar utgangspunkt i at det føres samtaler mellom flere av omlandskommunene og innen 
regionrådene. Her er det flere mulige konstellasjoner, f eks Leksvik-Rissa eller at alle Fosenkommunene 
samles i en stor Fosen-kommune, videre kan Værnesregionen og Orkdalsregionen bli etablert som 
storkommuner. Det kan også tenkes mindre omfattende sammenslutninger i omlandet. 
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En konsekvens vil trolig være at omlandet styrker seg. Det interkommunale arbeidet fortsetter innen 
mange felt, men omfatter færre kommuner. Dette er positivt i den forstand at Trondheim får færre 
kommuner å forholde seg til. For Trondheim og det nære omland er dette likevel ikke i tråd med 
stortingsflertallets intensjoner for byområdene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å se bort fra disse alternativene som arbeidsmål. 
 

8.5 Trondheim som byfylke (I og J, K, L)  
Trondheim ble innlemmet i Sør-Trøndelag fylke fra 1964, dvs for 50 år siden. Formannskapets vedtak om 
å utrede Trondheim som byfylke som ett alternativt retningsvalg, ligner Møreforskings alternativ 4 
Storby og Ekspertutvalgets Modell 3. Som kapittel 7 viste, er det grunnlag for at Trondheim kan overta 
flere oppgaver fra fylkeskommunen og staten.  
 
Byfylkemodellen er i prinsippet aktuell både med dagens kommunegrenser (I) og med en geografisk 
utvidet by bestående av en eller flere av kommunene rundt (J, K, L). I begge tilfeller vil en slik modell 
innebære at Trondheim blir en egen administrativ og politisk enhet skilt ut fra fylket/regionen forøvrig. 
Trondheim vil få både kommunale og regionale oppgaver. Byfylket Trondheim og fylkeskommunen/stor-
Trøndelag blir to sidestilte og atskilte politisk-administrative organer.  
 
Et spørsmål for seg er hvorvidt alternativene TK+6 (K) og TK+9 (L) gjør byfylkemodellen mindre aktuell. 
Begge disse alternativene vil være geografisk og befolkningsmessig så vidt omfattende at det utgjør 
betydelige deler av fylkeskommunenes områder.  Konsekvensene for fylket/regionen utenfor byfylket vil 
blant annet avhenge av hvilke valg som treffes når det gjelder sammenslåing av trøndelagsfylkene, evt 
også større deler av Midt-Norge. En midt-norsk folkevalgt region som inkluderer kommuner i Sør-
Helgeland, Nord-Møre og Nord-Østerdal, vil kunne gi styrke til regionen.  
 
Styrke 
Å bli byfylke vil bety en endret formell situasjon. Byfylkemodellen kan for det første begrunnes ut fra et 
demokratisk perspektiv. Trondheims befolkning utgjør 60 prosent av befolkningen i Sør-Trøndelag og 40 
prosent av befolkningen i begge trøndelagsfylkene. Ved at byen får fylkeskommunale oppgaver og 
ansvar vil folkevalgte i større grad forvalte ansvar og ressurser regionalt på bybefolkningens vegne.  
 
Videre kan byfylkemodellen begrunnes med at den vil gjøre Trondheim sterkere i den nasjonale og 
internasjonale konkurransen, ved at byen får tilgang til virkemidler og ressurser som i dag er forbeholdt 
fylkeskommunene. Dette korresponderer med kriteriet ”konkurranseevne og bærekraft” i kapittel 6. 
Gjennom en byfylkemodell kan Trondheim i større grad få tilgang til utviklingsmidler som kan bidra til 
bedre koblinger mellom teknologiutvikling og vitenskap ved FoU-institusjonene, og bedrifter i byen og 
det ressursbaserte næringslivet i distriktene, slik at regionens næringsliv styrker seg i konkurransen. I 
tillegg kommer øvrige oppgaver/ansvarsområder og evt statlige oppgaver, som omtalt foran. 
  
Risiko 
Ifølge Møreforsking og Ekspertutvalget er risikoen ved en slik modell at en i mindre grad greier å ivareta 
den gjensidige avhengigheten mellom byen og landsdelen for øvrig. De peker også på at et folkevalgt 
regionstyre med oppgavedifferensierte kommuner, kan ha enkelte demokratiske utfordringer. Verken 
Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU og NIVI analyse deler betenkelighetene ved en 
byfylkemodell for de store byene.  
 
Rådmannen registrerer at verken regionutredningen fra Møreforsking eller Ekspertutvalgets 
sluttrapport drøfter fylkes- /regionnivåets legitimitet i storbybefolkningen. Trondheims innbyggere er 
sterkt underrepresentert i fylkestinget, slik det er i dag.  
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Kommentar 
Hele landsdelen er avhengig av en livskraftig by, med sterke kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøer. 
På samme måte drar storbyen nytte av et levende og livskraftig omland med naturressurser og et sterkt 
næringsliv. Rådmannen vil peke på at Trondheim har betydelig erfaring med regionalt samarbeid med 
dagens fylkeskommuner, både gjennom Trøndelagsrådet og bilateralt. Trondheim og de to 
fylkeskommunene hadde et godt strategisk og operativt samarbeid fra 2003 og i flere år utover. I løpet 
av de siste årene har det strategiske samarbeidet blitt mindre tydelig, slik det er redegjort for i kapittel 
5. Det kan se ut til at fylkeskommunen forstår sin rolle primært som tilrettelegger for de mindre 
kommunene. På denne bakgrunn vil etablering av Trondheim som byfylke i liten grad påvirke det 
strategiske og operative samarbeidet i landsdelen i negativ retning. At 40 prosent av landsdelens 
innbyggere er likeverdig representert i et slikt regionalt samarbeidsorgan, er et argument for en slik 
løsning. Uansett valg av modell for det regionale nivået vil det kreves samarbeidsorganer mellom byen 
og øvrige deler av fylket/regionen.  
 
Det vil også være aktuelt at byfylket viderefører/etablerer næringssamarbeid med kommuner, 
tilsvarende det eksisterende samarbeidet mellom Hitra, Frøya og Trondheim.  
 
Byfylkemodellen har, etter rådmannens vurdering, den fordelen at den gir Trondheim flere direkte 
kanaler inn til storting og regjeringsapparat. Dette vil kunne styrke tilrettelegging for samferdsel og 
næringsutvikling, og samsvarer dermed med kriterier som er omtalt i kapittel 6.5 og 6.6.  
Byfylkemodellen inneholder trolig et dynamisk element – dersom en av storbyene går for denne 
modellen, kan Trondheim vanskelig unngå å velge det samme. Byfylkestatus gir byene flere oppgaver, og 
de oppnår direkte kommunikasjon med staten på flere områder enn som rene kommuner. 
Konkurransen mellom byene om statens ressurser og beslutninger tilsier at en ikke vil gi fra seg en slik 
mulighet. Også i dagens situasjon er dette en aktuell problemstilling, med Oslo som fylke. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget.  
 

8.6 Kriteriene støtter ulike geografiske alternativer  
Oppgaveoverføring fra fylke og stat er ikke en nødvendig forutsetning for å gjøre endringer av 
Trondheims geografiske grenser. Også med de oppgaver som ligger til kommunene i dag er det grunnlag 
for å hevde at kommunestrukturen ikke er hensiktsmessig i vårt byområde. Dette er dokumentert i 
kapittel 5 og kapittel 6. Kommunesammenslåinger uten at de store byene får flere oppgaver (B, C, D) 
inngår derfor som en mulighet i den videre drøftingen.  
 
Ved anbefaling av kommunestørrelse og -avgrensing vil det i siste runde være slik at ulike kriterier og 
kommuneroller må veies mot hverandre. I dette kapitlet vektlegges samfunnsutviklerrollen, og vi 
anvender her kriteriene for avgrensning av den funksjonelle byregionen. I kortversjon er dette de 
aktuelle kriteriene: 
 

- Ekspertutvalgets kriterier for funksjonelle byområder: tettsteder og tett integrerte tettsteder 
med 25 prosent innpendling eller mer til senterkommunen bør ligge i en kommune. 

- Regionale tyngdepunkt: Orkdal og Stjørdal er regionale sentre, utenom Trondheim. 
- Data om befolkning, flytting, arbeidsplasser og service: Kommunene i Trondheimsregionen er 

tett sammenvevd. Orkdal og Stjørdal er mindre avhengig av arbeidsplasser og service i 
Trondheim enn hva de øvrige kommunene er. 

- Pendling og fritidsreiser: De fire nærmeste og til en viss grad de øvrige kommunene inngår i en 
felles ”hverdagsregion”. 

- Felles infrastruktur for samferdsel og areal: hvordan innrette offentlig forvaltning slik at oppnår 
effektive og bærekraftige beslutninger for samferdselsinfrastruktur, som 
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kommunene/byregionen er avhengig av: felles havn, godsterminal, flyplass, hovedveger og 
jernbane med mer, og arealbruk i tilknytning til dette? 

- Konkurranseevne og bærekraft: hvordan innrette forvaltning og politikk slik at en best mulig 
tilrettelegger for næringsliv og fou-miljø, og styrker posisjonen nasjonalt og internasjonalt? 

Rådmannen skisserer i det følgende de geografiske retningsvalg som synes mest aktuelle. De geografiske 
konsekvensene av kriteriene som ble gjennomgått i kapittel 6 er satt opp i tabellen nedenfor. Det er i 
fire geografiske hovedalternativer: 
 

 Ingen endring av kommunegrenser: Dagens kommuner består. 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim  

 TK 9: Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik, foruten Stjørdal, Orkdal, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun 
går sammen med Trondheim.  

 

 Geografiske alternativer 

KRITERIER Ingen endring TK+4 TK+6 TK+9 

Tett integrert arbeidsmarked iflg 
Ekspertutvalget   X   

Utvikle/forsterke regionale 
tyngdepunkt utenom TK (X) X   

Befolkningsvekst, flytting, service, 
arbeidsplasser  X (X)  

Pendling og fritidsreiser  X (X)  

Felles infrastruktur for samferdsel 
og kommunikasjon  (X) X  

Konkurranseevne og bærekraft  (X) X X 
 
Tabell 8.2: Geografiske alternativer vurdert ut fra kriterier for funksjonelle byområder (X betyr: innfrir kriteriet) 

 
Det kan tenkes varianter av disse hovedalternativene, som f eks at noen av omlandskommunene deles 
og går i forskjellige retninger. Data i kapittel 6 om pendling fra delområder i kommunene til Trondheim 
viser at dette er tenkelig. I denne drøftingen velger rådmannen å se bort fra slike varianter. Det er etter 
rådmannens syn to hovedalternativer for stor-Trondheim: 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim  
 

8.7 TK+4: Trondheim og Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun (B, 
F, J) 

Dette alternativet er aktuelt både med og uten flere oppgaver, og begrunnes med at Trondheim og de 
nærmeste nabokommunene allerede utgjør et felles bo -, arbeids- og servicemarked. Disse fire 
kommunene innfrir med god margin Ekspertutvalgets kriterium om at kommuner som har 25 prosent 
innpendling til senterkommunen utgjør en tett integrert del av denne. Også øvrige data i kapittel 6 viser 
dette med tydelighet.  
 
Styrke 
Det blir vesentlig bedre sammenfall mellom den funksjonelle og den politiske avgrensningen av 
byområdet. Den mest integrerte delen av det felles bo–, arbeids- og serviceområdet får felles 
kommunestyre. Fordi ett kommunestyre skal fatte vedtak, er det større muligheter helhetlige og 
bærekraftige løsninger for areal – og transportløsninger. Antallet interkommunale løsninger vil kunne 
reduseres vesentlig. 
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Risiko 
Dette kommunealternativet omfatter ikke hele det byområdet som er avhengig av felles infrastruktur 
for samferdsel. Den funksjonelle byregionen omfatter flere enn disse kommunene, selv om 
arbeidspendlingen er lavere lenger ut fra Trondheim. Viktig infrastruktur som havn, flyplass og 
kommunikasjonene mellom i form av vei og jernbane, angår også Orkdal og Stjørdal.  
 
Dette alternativet er ikke den optimale løsningen for å oppnå en best mulig tilrettelegging for 
næringsutvikling, siden det ikke omfatter alle kommunene i byområdet.  
 
Kommentar 
Dette retningsvalget innebærer at den nye bykommunen blir arealmessig og befolkningsmessig utvidet. 
Det er knyttet sterk identitet til nåværende grenser og kommuner, og det vil erfaringsmessig ta noe tid 
før en ny felles ”kommuneidentitet” er etablert. Imidlertid er også identiteten i dag sterkt knyttet til 
lokalsamfunnet, og til Trondheim og Trøndelag som helhet 
 
Spørsmålet om de økonomiske konsekvensene av dette retningsvalget drøftes i kapittel 9. Spørsmålet 
om hvordan en kan sikre lokaldemokrati i en større og sammenslått kommune blir drøftet i kapittel 10. 
Konsekvensene for kommunens politiske og administrative organisering ved en geografisk og 
befolkningsmessig utvidelse av kommunens ansvar, er ikke utredet. Rådmannen mener, med støtte i de 
utredninger som det er redegjort for, at det er mulig å yte gode tjenester og ivareta kommunens øvrige 
roller også i en større bykommune med flere oppgaver.    
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget.  
 

8.8 TK+6: Trondheim og Orkdal, Stjørdal, Malvik, Klæbu, 
Melhus og Skaun (C, G, K) 

Dersom kriteriene felles infrastruktur for samferdsel og kommunikasjon og konkurranseevne og 
bærekraft legges til grunn vil Trondheim bestå av disse sju kommunene. I tillegg kommer at tall for 
befolkning, arbeidsplasser og pendling viser at kommunene i stor grad utgjør en funksjonell byregion. 
Dette kommunealternativet er aktuelt både med og uten flere oppgaver, samt som byfylke. 
 
Styrke 
I Trondheimsregionen ligger i dag havn, flyplass, godsterminal og viktige næringsareal i ulike kommuner. 
Samarbeidet i Trondheimsregionen omfatter også denne viktige infrastrukturen og kommunikasjonene 
mellom. Det er mange positive erfaringer med dette samarbeidet. Rådmannen ser samtidig at i flere 
tilfeller er beslutningsprosessene lite effektive, innholdet i beslutningene blir mindre konkrete og i en 
del saker blir det ikke oppnådd enighet mellom alle kommunestyrene. Det er sannsynlig at 
beslutningene vil bli fattet raskere om samme politiske organ fattet beslutninger for det geografiske 
området som omfattet denne samferdselsinfrastrukturen. I en god del saker vil slike lokale beslutninger 
være en forutsetning for å nå fram overfor staten og næringsliv. 
 
Også om kriteriet konkurranseevne og bærekraft vektlegges med tanke på en optimal tilrettelegging for 
bedriftene og kunnskapsinstitusjonene, tilsier dette at disse sju kommunene i Trondheimsregionen går 
sammen til en kommune. 
 
Reisetidskartet i kapittel 6 viste at de seks kommunene i hovedsak befinner seg innen 45 minutters 
reisetid fra Trondheim. Denne ”hverdagsregionen” får i dette alternativet felles kommunestyre, 
eventuelt også med ansvar for fylkets oppgaver. Planbehandlingen innen arealbruk, transport og annen 
infrastruktur blir mer helhetlig og effektiv, fordi det ikke lenger er nødvendig med likelydende vedtak i 
sju ulike kommunestyrer. Interkommunale løsninger faller bort med noen få unntak.  
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Risiko 
Orkdal og Stjørdal er kommuner som i dag fungerer som regionsentra for sine omlandskommuner. Det 
er betydelig motstand i disse kommunene mot å oppgi en slik posisjon, noe rådmannen forstår og 
respekterer. Rådmannens argumentasjon bygger på hva som anses som tjenlig for byregionen som 
helhet på lengre sikt. Uansett kommuneinndeling vil Stjørdal og Orkdal også i framtiden være viktige 
sentra i sine omland. 
 
Kommentar 
Dette retningsvalget innebærer at den nye bykommunen blir arealmessig og befolkningsmessig 
betydelig utvidet. Det er knyttet sterk identitet til nåværende grenser og kommuner, og det vil 
erfaringsmessig ta noe tid før en ny felles ”kommuneidentitet” er etablert. Imidlertid er også identiteten 
i dag sterkt knyttet til lokalsamfunnet, og til Trondheim og Trøndelag som helhet.   
 
Spørsmålet om de økonomiske konsekvensene av dette retningsvalget drøftes i kapittel 9. Spørsmålet 
om hvordan en kan sikre lokaldemokrati i en større og sammenslått kommune blir drøftet i kapittel 10. 
Konsekvensene av en så vidt stor geografisk og befolkningsmessig utvidelse av kommunens ansvar for 
kommunens organisering administrativt og politisk, er ikke utredet. Rådmannen mener, med støtte i de 
utredninger som det er redegjort for, at det er mulig å yte gode tjenester og ivareta kommunens øvrige 
roller også i en større bykommune med flere oppgaver.    
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å gå videre med dette retningsvalget. 
 

8.9  TK+9: Trondheimsregionen (D, H, L) 
Denne avgrensningen tilsvarer det geografiske området som i dag utgjør Trondheimsregionen. Det er 
gode forbindelser og samarbeid også mellom Trondheim og de tre kommunene Midtre Gauldal, Rissa og 
Leksvik. Imidlertid er avstandene større, reisetidene lengre og pendlingsandelene lavere i disse 
kommunene enn i de øvrige seks omlandskommunene, slik at disse kommunene i mindre grad er en 
integrert del av byområdet. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med dette alternativet. 
 

8.10 Sammenfatning retningsvalg 
Rådmannen mener at det ut fra den foreliggende dokumentasjon er ønskelig å etablere størst mulig 
sammenfall mellom det funksjonelle byområdet/hverdagsregionen og det geografiske området som 
kommunestyret har ansvaret for. Dersom dette legges til grunn, anbefaler rådmannen følgende 
retningsvalg i det videre arbeid med kommunestrukturreformen: 

 TK+4: Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim 

 TK+6: Stjørdal og Orkdal, foruten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun går sammen med Trondheim . 
 
Disse geografiske alternativene er aktuelle med og uten flere oppgaver fra fylke og stat. Rådmannen ser 
også  

 byfylkemodellen som et aktuelt retningsvalg for det videre arbeidet, med eller uten 
kommunesammenslåinger.  

 
Rådmannen legger til grunn at arbeidet med kommunereformen skal lede fram til løsninger som gjør at 
Trondheim avvikler interkommunale samarbeidsordninger så langt det er mulig, og vurderer nøye 
behovet før det eventuelt inngås nye. Noen samarbeidsløsninger vil det fortsatt være behov for uansett 
framtidig kommuneinndeling, som havnesamarbeid og samarbeid om brann- og redningstjenester.   
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9 Økonomiske vurderinger 

9.1 Innledning 
Dette kapitlet tar for seg økonomiske forhold dersom Trondheim slås sammen med andre kommuner. 
Som det er gjort rede for i kapittel 8 er det anbefalt å arbeide videre med to geografiske retningsvalg: 
 

 Trondheim kommune går sammen med kommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun. 

 Trondheim kommune går sammen med kommunene Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun og 
Orkdal. 
 

Maksimalt vil altså denne vurderingen av økonomiske forhold vedrørende en kommende 
kommunereform omfatte syv kommuner, inkludert Trondheim. Det er i denne saken lagt til grunn at 
økonomiske forhold i den enkelte kommune eller kommunene samlet ikke er vesentlig for de 
retningsvalg som foreslås. De økonomiske vurderingene som beskrives her gir et bilde av økonomisk 
status per i dag, og viser til økonomiske forhold det vil være behov for å utrede nærmere når 
retningsvalg er tatt.  

9.2 Kommunenes inntekter  
Frie inntekter 
I figuren nedenfor er inntektsbildet for de syv kommunene vist. Informasjonen er hentet fra KOSTRA-
statistikken for 2013.  

 

Figur 1. Frie inntekter per innbygger i 2013.  
 
Figuren viser at de frie inntektene totalt varierte mellom 43 800 kroner per innbygger (Malvik) og 47 800 
kroner per innbygger (Klæbu).  Det var Trondheim kommune som hadde det høyeste skattenivået per 
innbygger i 2013 med 24 600 kroner per innbygger, mens Skaun kommune lå lavest blant disse 
kommunene med 18 700 kroner per innbygger.  Rammetilskuddet, som består både av en utgifts- og 
inntektsutjevnende del, er høyest i Skaun kommune og lavest i Trondheim kommune. At 
rammetilskuddet er lavest i Trondheim kan til dels forklares med at nivået på skatteinntekter er høyere 
og at de andre kommunene mottar skatteutjevning.  
 
Et ofte diskutert spørsmål er hvem som taper og hvem som vinner ved at folk bor i en kommune og 
jobber i en annen. Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, men det kan delvis belyses 
gjennom et stilisert eksempel for å vise hvordan inntektsutjevningen i det kommunale inntektssystemet 
fungerer.  
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En person velger å bosette seg i en omegnskommune framfor i Trondheim, men har jobb i Trondheim. Vi 
forutsetter at vedkommende har en brutto inntekt på 600 000 kroner.  Før skatteutjevning vil 
skatteinntekten Trondheim går ”glipp av” utgjøre omtrent 46 700 kroner.  60 prosent av dette 
”skattetapet” blir kompensert gjennom utjevningsordningen i inntektssystemet. Det vil si at Trondheim 
kommune, forutsatt at alle andre forhold som påvirker dette systemet er konstant, går glipp av omtrent 
18 700 kroner.    
 
Eksemplet ovenfor beskriver bare en liten del av bildet av hva som skjer når folk bosetter seg i en 
kommune og jobber i en annen. Kommunen som har arbeidsplassen kan for eksempel ha positiv effekt 
av at kjøp av varer og tjenester gjøres i kommunen og at bostedskommunen må sørge for det 
kommunale tjenestetilbudet. I motsatt retning trekker når de som bor i omegnskommunene benytter 
kommunalt finansierte goder i jobbkommunen. Det gjelder først og fremst det vi betegner som 
kollektive goder, altså goder som ikke, eller i svært liten grad, påvirkes av andres forbruk. Dette kan 
være veier, parker, stier og løyper i marka mm. 
 
Figuren viser videre at det er kommunene Trondheim, Melhus og Klæbu som hadde inntekt fra 
eiendomsskatt i 2013.  Trondheim og Melhus har generell eiendomsskatt, det vil si både for boliger, 
fritidsboliger og næringseiendommer, mens Klæbu kun skriver ut eiendomsskatt på 
næringseiendommer. Skaun og Malvik innfører generell eiendomsskatt fra og med 2014.    
 
I figuren ovenfor er ikke inntektene korrigert for at kommunene har ulikt utgiftsbehov1, at en kommune 
med for eksempel relativ høy andel personer over 80 år har større utgiftsbehov enn en kommune med 
lav andel personer over 80 år, alt annet likt. I figuren nedenfor er de frie inntektene for de samme syv 
kommunene framstilt slik at det er tatt hensyn til ulikt utgiftsbehov. Tallene er hentet fra 
Kommuneproposisjonen for 2015 (Prop. 95 S 2013-2014), og viser nivå i forhold til landsgjennomsnittet.   
 

 
 
Figur 2. Frie inntekter per innbygger i 2013 korrigert for forskjeller i utgiftsbehov sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet = 100.  
 
Figur 2 viser et noe annet inntektsbilde enn figur 1. Korrigert for forskjeller i utgiftsbehov har Trondheim 
kommune det høyeste inntektsnivået med en prosent over landsgjennomsnittet, mens kommunene 
Skaun, Orkdal og Stjørdal ligger lavest med 93 prosent av landsgjennomsnitet.   
 
Gebyrer og brukerbetalinger 
De sju kommunene har ulikt nivå på brukerbetaling og gebyrer. Blant annet kan det være ulikheter i 
SFO- kontingent, kulturskolekontingent, egenbetalinger innefor helse og velferd, ulike leiepriser for 
idrettsanlegg og byggesaksgebyrer. I figuren under illustrerers hvordan gebyrene på VARF-områdene 

                                                           
1
 Kommunenes utgiftsbehov er beregnet med grunnlag i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og korreksjoner er 

gjort med grunnlag i dette (jf. omtale i ASSS-rapporten).  
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(vann, avløp, renovasjon og feiing) varierer mellom de sju kommunene. Trondheim har de laveste 
gebyrene for VARF blant de sju kommunene. En husstand i Trondheim betalte i gjennomsnitt 5 191 
kroner i gebyr i 2013, mens en husstand Klæbu betalte 12 127 kroner. 
 

 
 
Figur 3. Årsgebyr til vann, avløp, renovasjon og feiing i 2013. 
 
Andre overordnede inntekter 
Andre større overordnede inntekter, inntekter som per definisjon (gjennom lov/forskrift) ikke er 
øremerket, omfatter tilskudd til ressurskrevende tjenester, tilskudd til bosetting og tjenester til 
flyktninger og finansinntekter (rente og utbytte). Vi antar at tilskudd knyttet til tjenester både til 
ressurskrevende brukere og flyktninger er noenlunde proporsjonal med de utgifter kommunene har til 
disse formålene. Inntekter knyttet til finansielle forhold kan imidlertid variere vesentlig. Trondheim 
kommune har for eksempel Trondheim kommunale kraftfond (TKK), som gir et årlig utbytte til dekning 
av drifts og investeringsutgifter, mens blant andre kommunene Melhus, Orkdal og Skaun har 
eierinteresser i Trønderenergi, som har gitt vesentlig utbytte gjennom mange  år. Flere av kommunene 
har også fond av en viss størrelse som gir utbytte og årlige bidrag til finansiering av kommunenes 
utgifter.   
 
Rådmannen vil komme tilbake med mer utførlig informasjon om både denne delen og andre deler av 
kommunenes inntektsside på et senere stadium i prosessen med kommunereform i 
Trondheimsregionen. 
 

9.3 Kommunenes utgifter 
Driftsutgifter 
Driftsutgiftene har vi valgt å belyse ved å vise hvordan de syv kommunene prioriterte ressursbruken i 
2013 på de tjenesteområdene som omfattes av inntektssystemet, unntatt administrasjon2.   
 
KS har utarbeidet en modell som sammenligner ressursbruk mellom kommunene. Modellen er foreløpig 
og ikke ferdig kvalitetssikret. Figur 4 og 5 er utarbeidet med grunnlag i denne modellen. Figurene gir et 
bilde av hvordan de ulike kommunene har prioritert de ulike tjenestetilbudene, etter at det er korrigert 

                                                           
2
 Barnehage, grunnskole, barnevern, pleie- og omsorg, sosialtjeneste, kommunehelse og kommunal 

medfinansiering (helsereformen) 
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for ulikheter i utgiftsbehov. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov er kommuner som er «billige» 
å drive. For eksempel vil Trondheim ha et lavere utgiftsbehov for skole enn Skaun, da det er forutsatt at 
større byer kan drive skole mer kostnadseffektivt. 
 

 
 
Figur 4. Utgiftskorrigert ressursbruk i forhold til landsgjennomsnittet, Trondheim sammenlignet med 
Klæbu, Melhus, Malvik.  
 
Figuren viser at Klæbu har et høyere ressursbruk innenfor pleie og omsorg enn de andre kommunene, 
mens Malvik har høyere ressursbruk inennfor barnehage og kommunehelse. Tronheim kommune har 
høyere ressursbruk innefor barnevern og sosialtjenesten.  
 

 
Figur 5. Utgiftskorrigert ressursbruk i forhold til landsgjennomsnittet, Trondheim sammenlignet med 
Orkdal, Skaun og Stjørdal.  
 
Figuren viser at Stjørdal har et høyere ressursbruk innen barnehage og grunnskole enn de andre 
kommunene, mens Tronheim kommune har høyere ressursbruk sosialtjenesten. Stjørdal har lavest 
ressursbruk av alle sju kommune innen pleie og omsorg.  
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Årsaker til ulik ressursbruk er sammensatt og henger sammen med både prioriteringer, organisering og 
struktur. Rådmannen vil komme tilbake med en mer inngående analyse av ressursfordelingen senere.  
 
Kapitalutgifter 
Tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) viser at det er relativt stor forskjell når det gjelder 
lånebelastning mellom de sju kommunene. Melhus og Trondheim har høyest netto lånegjeld per 
innbygger med vel 60.000 kroner, mens Skaun ligger lavest med om lag halvparten. Det er grunn til å 
presisere at dette omfatter all gjeld, bortsett fra lån til videre utlån, og at det ikke er skilt mellom lån 
som betjenes av fellesinntekter (skatt, rammetilskudd etc.) og lån som dekkes av gebyrer og 
brukerbetalinger.   
 
At gjeldsnivået varierer så vidt mye kommunene i mellom kan indikere at de også har satset forskjellig 
når det gjelder utvikling av bygg og anlegg, og at tilstanden på skoler, barnehager, helse- og 
velferdsinstitusjoner med mer, kan variere. Hvordan situasjonen faktisk er må utredes nærmere.  
 
Pensjon 
Kostnadene til pensjon utgjør anslagsvis 15-20 prosent av lønnsutgiftene til kommunene, og har vært 
sterkt stigende de seneste årene. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil det ligge en utfordring i å 
samordne kommunenes pensjonsordninger i en felles organisasjon. Alle kommunene har 
undervisningspersonell og helsepersonell i henholdsvis Statens pensjonskasse og KLP. Trondheim 
kommune har egen pensjonskasse for øvrige kommunalt ansatte, mens de andre kommunene har sine 
ansatte i KLP. Dette er også et av de mange spørsmålene som må utredes nærmere på et senere 
tidspunkt.   
 

9.4 Hva vil endre seg økonomisk ved at to eller flere 
kommuner blir til en? 

Å slå sammen flere kommuner vil påvirke innbyggere og kommunene som blir sammenslått økonomisk. 
Ved en sammenslåing vil den økonomiske situasjonen etter sammenslåing avhenge av de utvalgte 
kommunenes økonomiske profil.  Kommunene har ulik gjeldsgrad, pensjonskostnader, investeringstakt, 
fond, eiendeler og inntekter. Kommunens samlede driftsresultat, forpliktelser og goder arves inn i 
storkommunen. Kommunene har foretatt forskjellige prioriteringer innen og mellom tjenestetilbudene, 
det medfører at blant annet antall elever per lærer, andel sykehjemsplasser, standard på parker og 
grøntanlegg, vegvedlikehold og avlastningstilbud til syke barn er ujevnt fordelt i de forskjellige 
kommunene.  Ved en sammenslåing vil den nye storkommunen overta de ulike kommunenes 
prioriteringer og tjenestetilbud, og disse må over tid harmoniseres.  
 
Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av 
perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil bli sett i sammenheng med kommunereformen. 
Samtidig vurderer regjeringen å redusere omfang av skatteutjevningen slik at kommunene selv får 
større råderett over egne midler. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å forutse hvordan et 
revidert inntektssystem vil påvirke økonomien i en ny kommunestruktur.  
 

Eiendomsskatt, kontingenter, avgifter og gebyrer vil tilpasses og endres, slik at en eventuell 
storkommune får et felles sett med inntektssatser. For eksempel innenfor VARF (vann, avløp, 
renovasjon og feiing) betaler ofte innbyggere i småkommuner høyere avgifter enn i større kommuner. 
Årsaken er at det er stordriftsfordeler knyttet til investering og drift av infrastruktur.  
 

En mulig begrunnelse for kommunesammenslåing er at større kommuner vil ha stordriftsfordeler. Større 
kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 
næringssammensetning. Dette gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv 
ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.  Dette kan medføre en mer effektiv utnyttelse av 
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administrasjon, sosial og teknisk infrastruktur, bygg, og også stordriftsfordeler i de ulike 
tjenestetilbudene.  
 
En sammenslåing gir bedre muligheter for økt anleggstørrelse og kapasitetsutnyttelse i den nye 
kommunen. Økt anleggstørrelse kan medføre at driftsutgifter per bruker blir mindre når institusjonene 
blir større, mens et eksempel på bedre kapasitetsutnyttelse er når en søppelbil kan betjene 500 
boenheter istedenfor 350. Begge deler kan gi en mer optimal utnyttelse av ressursene. 
 
En kommunesammenslåing kan gi større fagmiljø innen enkelte områder, med bredere og mer 
sammensatt kompetanse, og som er mindre sårbart for sykdom og utskiftning av personell. Når 
fagmiljøet er lite kan det være utfordrende å rekruttere personell. I tillegg kan større fagmiljø gi 
økonomisk gevinst for eksempel ved bedre kompetanse innenfor innkjøp og forhandling.  
 

9.5 Økonomiske virkemidler for kommunesammenslåing 
Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til en ny 
kommune for kommuner som slår seg sammen. De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for 
kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale 
vedtak innen 1.1.2018. Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en 
standardisert modell, og også reformstøtte. I tillegg vil kommunene få beholde inndelingstilskuddet3. 
 
20 millioner kroner er satt som et grunnbeløp per sammenslåing for dekning av engangskostnader. 
Engangsstøttens beløp øker både ved økt folketall og hvis flere enn to kommuner slår seg sammen. 
Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp 
på 5 millioner kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 
30 millioner kroner for de mest folkerike sammenslåingene. Den nye sammenslåtte kommunen 
beholder inndelingstilskuddet som om den fortsatt var to eller flere kommuner i 15 år etter 
sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. 
 

9.6 Oppsummering og veien videre 
Regjeringen har lagt inn økonomiske insentiv for å kompensere for kostnadene en 
kommunesammenslåing vil gi. Det er ikke tvil om at en sammenslåing av kommuner vil bety en periode 
der mye ressurser vil gå med til å tilpasse ulike kulturer, organisasjoner, systemer, tjenestetilbud og 
økonomiske forhold. Når vedtak om retningsvalg er fattet, kan rådmannen gå nærmere inn i de ulike 
alternativene og gi estimat og beregninger av hvordan ulike inntekts- og utgiftselementer vil slå ut 
økonomisk.  

                                                           
3
 Inndelingstilskuddet i inntektssystemet er en kompensasjonsordning til sammenslåtte kommuner for reduksjon i 

rammetilskuddet som følge av kommunesammenslåinger. Inndelingstilskuddet kompenserer for tap av 
basistilskuddet som er et gitt beløp per kommune samt eventuelle tap av regionalpolitiske tilskudd. 
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10  Kommunedelsdemokrati  
 

10.1 Innledning 
Nærdemokratiske ordninger er først og fremst begrunnet med politiske argumenter som innflytelse, 
lokal identitet og lokal mobilisering. Formannskapets vedtak ber rådmannen utrede 
kommunedelsdemokrati som en del av løsningen ved en kommunesammenslåing. I det følgende 
gjennomgås hva kommunedelsdemokrati er, og hvilke spørsmål en må ta stilling til dersom slike 
ordninger skal innføres. Deretter følger rådmannens vurdering av hva Trondheim kommune bør gjøre, 
og sist i kapittelet er fakta om de ordningene de store byene har prøvd fram til nå listet opp.  
 

10.2 Hva er kommunedelsdemokrati?  
Kommunedelsdemokrati er også kalt bydelsdemokrati eller nærdemokrati og innebærer at kommunene 
deles inn i mindre geografiske områder som får nærmere spesifiserte oppgaver og ansvarsområder. Det 
finnes i hovedsak to typer: Grendeutvalg eller nærmiljøutvalg som er rådgivende og basert på 
sivilsamfunnet og foreningslivets ressurser, eller bydelsordninger der kommunene har delegert 
administrativt og politisk ansvar og myndighet, og gitt ressurser til bydelsadministrasjoner.  

 
Kommunedelsutvalg er hjemlet i kommunelovens § 12, der det heter at kommunestyret selv kan vedta å 
opprette kommunedelsutvalg for deler av kommunen. Kommunestyret avgjør opprettelsen, hvor mange 
utvalg, valgmetoden, arbeidsoppgavene, evt avgjørelsesmyndighet, nedlegging, omorganisering med 
mer. Opprettelse og nedlegging kan skje når som helst i kommunevalgperioden, unntatt der det brukes 
direkte valg av kommunedelsrepresentanter. 
 
Ved direkte valg er det krav om at en skal følge valgperioden for kommunevalget, og velge 
kommunedelsrepresentanter samtidig med kommunestyrerepresentantene. Øvrige bestemmelser, se 
kommuneloven og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. 
 
Historisk har kommunedelsdemokratiet gjennomgått flere faser. Både Norge, Sverige og Danmark 
gjennomførte omfattende reformer i kommunestrukturen i perioden fra 1950 til 1970-tallet. Mange 
bekymret seg for demokratiets levekår i de nye storkommunene, og nærdemokratiordninger ble 
iverksatt for å ivareta deltakelse og engasjement. Både i Sverige og Norge ble det vanlig med rådgivende 
bydelsutvalg, i de største byene og i mellomstore bykommuner.  
 
Mot slutten av 1980-tallet og ved begynnelsen av 1990-tallet gjennomførte de største kommunene 
forsøk med bydelsstyrer eller bydelsråd med mer omfattende desentralisert myndighet og ressurser. 
Flere kommuner lyktes på kort sikt, men over tid var det mange som ikke opplevde ordningene som 
meningsfulle nok. Oslo og København prøvde ut direkte valg av medlemmer i bydelsutvalg for å øke 
interessen for å delta. Mange av de mellomstore byene la ned sine ordninger ut over 1990-tallet. 
København la ned sin forsøksordning, og Bergen la ned bydelene få år etter at de var innført; mest fordi 
kommuneøkonomien ikke kom under kontroll. Trondheim kommune la ned sine bydelsråd i 2000.  I Oslo 
og de største svenske byene består bydelsordninger fortsatt, med omfattende desentralisering.  
 
Nærdemokratiordninger kan bedre innbyggernes mulighet til å få politikerne i tale og sikre innspill fra 
ulike deler av kommunen. For at dette skal lykkes, må det være en kobling mellom nærdemokratiet og 
kommunedemokratiet. I kommuner der denne koblingen er god, vil nærdemokratiorganer kunne bedre 
den borgernære styringen. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-03-8
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Erfaringer viser at nærdemokratiordninger ser ut til å gi en økt bevissthet og oppmerksomhet rundt 
medvirkning og innbyggerinvolvering i den kommunale ledelsen. Dette fører igjen til en mer systematisk 
involvering i planarbeid, budsjettarbeid og enkeltsaker.  
 

10.3 Hvilke tjenester er det snakk om? 
Kommunale tjenester kan distriktorganiseres uten at det samtidig legges til rette for desentralisert 
politisk myndighet. I de byene der ordningen med bydelsstyrer har vart lengst, er det også en 
bydelsadministrasjon med tjenester til bydelen. Gjennomgangen av de ordningene som har vært prøvd 
ut i Bergen, Trondheim og Stavanger, og den som fortsatt består i Oslo, viser at det oftest er helse og 
sosialtjenester, barnehager, barnevern, og fritidstilbud som har vært delegert.  
 
I Trondheim hadde bydelsstyrene under frikommuneforsøket oppgaver etter daværende lover om 
grunnskolen, sosial omsorg, barnevern, edruskapsvern og barnehager. De hadde også ansvar for 
fritidsheimer (=SFO), fritidsklubber og nærmiljøarbeid.   
 

10.4 Hvilken myndighet er det snakk om? 
I Trondheim hadde de politisk oppnevnte bydelsutvalgene på 80-tallet ingen myndighet, bare samme 
rett som alle andre til å uttale seg. Under frikommuneforsøket hadde bydelsstyrene reell politisk 
myndighet. Bydelsrådene som varte fram til år 2000, hadde imidlertid liten innflytelse, og de fungerte 
ofte ikke tilfredsstillende. Deres rolle ble opplevd som uviktig, og det var få avgjørelser i de politiske 
bydelsrådene som faktisk handlet om de distriktsbaserte tjenestene i bydelen. Andre organer 
overprøvde bydelsrådene i alle saker. Den samme erfaringen ble gjort i Bergen. I Oslo har 
bydelsutvalgene omfattende politisk myndighet for tjenestene og over egen administrasjon. 
 
Erfaringene tilsier at nærpolitiske organer må ha reell politisk myndighet i saker som angår bydelen, 
dersom de skal fungere. 
 

10.5 Hvor store kommune-/bydeler snakker vi om? 
Trondheim er nå inndelt i fire administrative distrikter for barne- og familietjenestene og 
sosialtjenestene, uten noen tilhørende politiske organer. Innbyggertallet varierer fra drøyt 51 000 i 
Lerkendal bydel til vel 32 000 i Heimdal. Da bydelsrådene ble lagt ned hadde Trondheim seks 
administrative distrikter med fra 14 000 til 30 000 innbyggere. Oslos bydeler varierer i størrelse fra 
Frogner med ca 54 600 innbyggere, til Grorud med om lag 27 100. Der er spørsmålet om å slå sammen 
bydeler nylig reist.  
 
Effektiv drift av bydelsadministrasjoner tilsier at bydelene bør ha en viss størrelse. Dersom 
nærdemokratiske argumenter er de viktigste for opprettelsen, kan en imidlertid tenke seg andre 
størrelser, eller til og med ganske ulike størrelser på bydelene.  
 

10.6 Direkte valg eller oppnevning? 
I Norge er det bare Oslo som gjennomfører direkte valg til bydelsutvalgene sine. Direkte valg betyr 
lokale lister og lokal valgkamp og mobilisering, som i sin tur kan sikre oppmerksomhet og oppfølging av 
lokale saker som er viktige for innbyggerne i bydelen.   
 
I de andre byene ble representantene oppnevnt av bystyret.  Oppnevning av representanter (som 
uansett bør være bosatt i bydelen) kan baseres på partienes oppnådde stemmetall i bydelen, eller 
uavhengig av stemmetallene i bydelen, men helt eller delvis fra bystyrets representanter eller 
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vararepresentanter og listekandidater. Ulike former for gjennomgående representasjon kan sikre korte 
beslutningsveier og muligheter for påvirkning. 
 

10.7 Administrative og økonomiske konsekvenser 
Politiske nærdemokrati er avhengig av å ha et minimum av administrativ hjelp, som også får 
arbeidsplassen sin i bydelen. De erfaringene vi kjenner til har vært basert lokal beslutningsmyndighet 
sammen med en desentralisert, lokal administrasjon og desentralisert tjenesteyting på det samme 
området. Men her er det også mulig å tenke seg at kommunens sentrale administrasjon utreder noen av 
de sakene som deretter legges fram og besluttes lokalt i bydelen.  
 
Det er ingen ting som tyder på at bydelsbasert tjenesteyting med tilhørende politiske 
beslutningsorganer er en mer økonomisk effektiv ordning enn en sentralstyrt ordning. Det er også 
eksempler på at både politiske og administrative bydelsorganiseringer er nedlagt med en økonomisk 
begrunnelse.  
 
For administrasjonen kan en distriktsbasert ordning bety behov for kompetanse både i bydelen og 
sentralt. Trondheim kommune la ned distriktsadministrasjonene innen helse- og velferd og oppvekst 
rundt år 2000, og erstattet disse med en administrativt flat struktur, der mange enheter rapporterer til 
samme direktør. En bydelsbasert administrasjon kan bety et begrenset antall enheter under hver 
bydelssjef. Distriktsbaserte administrasjoner kan bli dyrt, men kan ha fordeler som god administrativ 
oppfølging av enheter, og god lokal samordning på tvers av tjenesteområdene. 
 

10.8 Bydelsutvalgene i Oslo  
Oslo kommune har oppgaver som fylkeskommune, der bystyret har myndighet også på 
fylkeskommunale områder. Bystyret og ”fylkestinget” Oslo kommune er det samme organet, 
kommunestyret. Kommunen har hatt bydelsutvalg siden 1972. I dag har Oslo 15 bydeler med direkte 
valgte representanter med omfattende ansvar, egen administrasjon og mange tjenester.  
 
Bydelsdirektøren er ansatt av byrådet, men svarer både til bydelsrådet og byrådet. Budsjettet fordeles 
til bydelene innen gitte rammer og etter en kriteriefordeling. Hele 42,8 prosent av Oslos driftsbudsjett i 
2014 ble fordelt til bydelene og de tjenestene som tilbys derfra. Da er skole ikke bydelsfordelt. Oslo har 
en sentral utdanningsetat hvor både grunnskole, videregående skoler og andre utdanningstilbud er 
organisert.   
 

Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med bydelene og fatte avgjørelser i saker som er delegert fra 
bystyret. I forbindelse med etablering av direkte valg til bydelene var det nødvendig å gjøre 
endringer i bydelsreglementet.  
Det er bydelene som har ansvar for helse-, sosial- og omsorgstjenester, barnevern, barnehager, 
kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet. Bydelene har 
også ansvar for lokale parker og nærmiljøanlegg og utleie av torg, fortau m.v. Bydelene kan 
kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom. 
Bydelsordningen i Oslo kommune innebærer at de politiske bydelsutvalgene er tillagt 
rammebudsjetter og myndighet innen sine virksomhetsområder direkte fra bystyret. 
Bydelsutvalgene har myndighet til å fordele rammebudsjettene ved videredelegering direkte til 
bydelsadministrasjonen. 
Bydelsutvalgene har også en instruksjonsmyndighet overfor bydelsadministrasjonen knyttet til 
den myndighet de har delegert. Byrådet har på sin side ikke instruksjonsmyndighet innen disse 
områdene. Dette innebærer at bydelsdirektørene må forholde seg både til byrådet og til 
bydelsutvalget når det gjelder utøvelsen av faglige og økonomiske fullmakter. Dette begrenser 
byrådets muligheter for bruk av styringsvirkemidler overfor bydelssektoren 
Ved opprettelsen av bydelene var et av bystyrets vedtak følgende: Innen rammen fastsatt av 
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bystyrets årlige budsjett og en særskilt utformet rammebudsjetteringsteknikk, tillegges bydelen 
et selvstendig budsjett- og regnskapsansvar. Dette vedtaket ga den prinsipielle og politiske 
hjemmelen for utviklingen av det kriteriebaserte fordelingssystemet. 

Fra Oslo kommunes nettsider: Dokument om kriterier for budsjettfordeling, Oslo kommune 2012  
 

10.9 Mulige alternativer for politisk myndighet på bydelsnivå 
Erfaringene viser at ordninger med politiske organer i bydeler er krevende å få til. Det er viktig å sikre at 
den foreslåtte virksomheten blir politisk meningsfull. Da Trondheim kommune la ned bydelsrådene i 
2000, sto det eksplisitt i saksframlegget at flere av dem ikke fungerte, fordi manglende oppmøte førte til 
at de aldri var beslutningsdyktige. Mangel på interesse og engasjement må antas å være forårsaket av 
bydelsrådenes manglende innflytelse og betydning. 
 
Flere kommuner har med vekslende hell prøvd andre metoder for å sikre innbyggernes medvirkning, 
spesielt mellom valgene. Både ordførerens time, framtidsverksted, E-dialog, innbyggerinitiativordninger 
og åpne møter er prøvd for å imøtekomme ønsket om å treffe politikerne og fremme saker eller stille 
spørsmål. (NIBR/Rokkansenteret 2013). KS’ lokaldemokratiundersøkelse i 2010 viste at et representativt 
utvalg av innbyggerne i 92 kommuner ikke var fornøyd med muligheten til å delta i ulike typer politiske 
prosesser mellom valgene.  
 
En annen metode for medvirkning er når kommunens ulike råd får en formalisert mulighet for å påvirke 
politiske beslutninger. Trondheim kommune har fem råd som, når det er relevant, skal konsulteres av 
rådmannen før saker legges fram til politisk beslutning. Rådene representerer spesielle grupper og har 
ingen bydelsforankring. 
 
Opprettelsen av nærdemokratiske ordninger er ikke sjelden en følge av kommunesammenslåing. 
Danmark gjennomførte en stor kommunereform i 2007 og en rekke nærdemokratiske ordninger ble 
opprettet for å motivere til deltakelse i den sammenslåtte kommunen. De danske lokalrådene ble 
opprettet på litt ulike måter; der befolkningen ville ha råd som fulgte gamle kommunegrenser, viste 
dette seg å sementere grenser heller enn å integrere innbyggerne. Samtidig var engasjement, tilhørighet 
og tilknytning ikke noe problem, så dette ga både fordeler og ulemper. 
 
Nærdemokratiske ordninger har oftest de samme målene: Bidra til mer kontakt mellom de styrende og 
de styrte, og motivere til bred deltakelse i spørsmål som angår lokalsamfunnet. Ordningene som 
fungerer godt har politikere som opplever at deres arbeid har konkret effekt, at de gjør en forskjell. For 
å få dette til må de lokale og de sentrale politiske organene være koblet, og forventninger og roller må 
være avklart.(NIBR 2013:4) 
 
Rådmannen ser flere vesentlige spørsmål som må besvares, dersom kommunedelsdemokrati skal 
innføres:  
 

 For hvilke politiske saksområder skal det gis desentralisert beslutningsmyndighet og hvordan 
kan en sikre at dette er oppgaver som gir reell interesse for å delta? 

 

 Hvis det gis desentralisert beslutningsmyndighet, skal saksforberedende administrasjon for de 
samme områdene også desentraliseres, eller kan en tenke seg lokal beslutningsmyndighet uten 
en desentralisert administrasjon for de samme saksområdene? 

 

 Skal det gjennomføres direkte valg for å sikre lokal forankring og mobilisering, eller er det nok 
med oppnevning av lokalt bosatte personer og basert på stemmetallet i bydelen? 

 

 Skal bydelsgrensene følge gamle kommunegrenser eller trekkes opp etter en integrert modell? 
 

http://www.byradsavdeling-for-finans.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dsavdeling%20for%20finans%20%28FIN%29/Internett%20%28FIN%29/Dokumenter/2012/Infohefte%20kriteriesystemet%20oppdatert-2012-internett-med%20forside.pdf
http://www.nibr.no/pub1657
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Lokaldemokratiundersokelsen-2014/Hvordan-fungerer-lokaldemokratiet-Rapport-fra-2010/
http://www.nibr.no/pub1656
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 Hvilke grenser skal trekkes for Trondheim kommunes bydeler, er det nok med et politisk organ 
for hver av de fire administrative distriktene vi har for barne- og familietjenester og 
sosialtjenester i dag?  

 

 Hva vil en slik kommunedelsorganisering koste?  
 
Rådmannen mener at dersom det som en del av kommunestrukturreformen vurderes opprettet 
kommunedelspolitiske organer, bør følgende prinsipper ligge til grunn: 
 

 Rådmannen ser det er ikke aktuelt å foreslå kommunedelsdemokrati i Trondheim kommune 
dersom kommunen ikke utvides geografisk.  

 Rådmannen vil ikke anbefale kommunedelsordninger som bare gir de politiske organene en 
rådgivende funksjon.  

 Delegert politisk myndighet kan bare handle om driftsbudsjettet, ikke investeringer.  
 

Rådmannen ser at både den politiske myndigheten og saksområdenes mengde kan variere, ordningen 
kan ha få oppgaver og / eller liten myndighet, og den kan ha mange oppgaver og / eller stor myndighet. 
Rådmannen vil likevel advare mot å se dette bare som et spørsmål om mengden oppgaver; relevans og 
lokal betydning kan være vel så vesentlig. Å ha mange oppgaver lagt til bydelen, der oppgavene først og 
fremst styres av lovverk og / eller kommunestyrets budsjettvedtak, trenger ikke øke den lokale 
innflytelsen. 
 
Bare Oslo av de norske storbyene har fått en bydelsorganisert politisk myndighet til å vare over tid. Det 
er antakelig både delegert myndighet og bruken av direkte valg som kan forklare ordningens 
levedyktighet. Hele 42,8 prosent av driftsbudsjettet i Oslo er bydelsfordelt. Dersom Trondheim skulle 
prøve noe lignende, ville dette være en stor reform. 
 
Rådmannen ønsker å finne ut om det finnes flere måter å bidra til lokal politisk beslutningsmyndighet 
for å gjøre deltakelsen i et bydelsutvalg mer interessant. Rådmannen ønsker særlig å undersøke om det 
er mulig å delegere deler av planbeslutningene til bydeler, dersom kommunen blir slått sammen med en 
eller flere andre kommuner. Det tenkes da spesielt på planvedtakene som etter kommunens 
delegeringsreglement er delegert til bygningsrådet i Trondheim, byggesaksvedtakene unntatt.  
Rådmannen antar at det ville være en interessant lokalpolitisk oppgave å bruke lokal kunnskap til å gjøre 
planvedtak. Disse vedtakene ville måtte avgrenses gjennom at planen holder seg innenfor rammene av 
kommuneplanens arealdel og eventuelle vedtatte kommunedelsplaner. Utredning og saksforberedelse 
bør ligge under rådmannen for å sikre likartet behandling i bydelene, kapasitet og kvalitet.  
 
Skjematisk oppsummering av alternativene: 
 
1: Ved geografisk utvidelse som følger av kommunereformen, opprettes bydelsutvalg som  

A: følger de gamle kommunegrensene 
B: søker å integrere kommunene gjennom nye grenser  

 
2: Innen Trondheim kommune  

A: brukes grensene for de fire administrative distriktene, jf 1A 
B: deles de fire administrative distriktene opp i flere bydeler, jf 1A 
C: deles byområdet inn på nytt for å tilpasses behovet for integrering, jf 1B. 

 
3: Bydelsutvalgene, for eksempel 11 medlemmer, som må være bosatt i bydelen 

A: velges gjennom direkte valg samtidig med kommunevalgene 
B: oppnevnes av bystyret etter stemmetallet i bydelen 
C: oppnevnes av bystyret etter stemmetallene i bystyret 
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4: Bydelsutvalgene kan gis myndighet på linje med bydelsutvalgene i Oslo kommune:  

 helse-, sosial- og omsorgstjenester 

 barnevern  

 barnehager  

 kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet 

 lokale parker og nærmiljøanlegg   

 utleie av torg, fortau  
Administrative ressurser og virksomhet lokaliseres i tråd med de valgte oppgavene/tjenestene. 
 
5: Fram mot stortingsvedtak om kommunesammenslåing i 2017, utredes en prøveordning med delegert 
myndighet til bydelsutvalg for plansaker av samme type som i dag er delegert til bygningsrådet i 
Trondheim, med unntak av byggesak. Den delegerte myndigheten kan bare brukes innenfor vedtak i 
kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og eventuelle fysiske kommunedelplaner med 
bestemmelser for det aktuelle området. Dispensasjon fra disse rammene må avgjøres av 
kommunestyret. Saksutredningene og vedtaksoppfølging skjer i en sentralisert administrasjon.  
 
7: Kostnadene ved den valgte kommunedelsdemokratiske ordningen og den bydelsfordelte 
administrative ressursen mht stillinger, lokaler, godtgjøring og valgordning med mer, må utredes.  
 
8: Eventuelle nye oppgaver kommunen får som følge av reformen må plasseres sentralt eller desentralt i 
tråd med valgt modell. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen har gjennomgått mulighetene for kommunedelspolitisk organisering. Flere av alternativene 
har omfattende konsekvenser for den nye kommunens økonomi og administrasjon hvis de blir vedtatt. 
Samtidig er noen av de mulige oppgavene så langt ikke prøvd ut med desentralisert 
beslutningsmyndighet, og rådmannen er innstilt på å utrede disse.  
 
Rådmannen vil foreslå at spørsmålet om innføring av kommunedelsdemokrati og valg av alternativer 
utredes videre i tråd med bystyrets retningsvalg.   
 

10.10  Oversikt over tidligere og nåværende organisering i 
Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger.  

 
TRONDHEIM 
 
1)Bydelsutvalg 
Antall: I 1979 ble byen inndelt i 24 bydeler, som ble styrt av politisk valgte bydelsutvalg. Bydelene var 
identiske med valgkretsene.  
 
Valgmetode: Medlemmene i bydelsutvalgene ble valgt av bystyret på grunnlag av partienes 
stemmefordeling i bydelsutvalgsområdene ved siste kommunevalg. Hvert bydelsutvalg hadde 15 
medlemmer.  
 
Mandat: Bydelsutvalgene fungerte stort sett som høringsinstanser i saker som angikk 
bydelsutvalgsområdene.  
 
 2) Frikommuneforsøk med bydelsstyrer 
Antall: Bystyret vedtok å sette i gang forsøk med to bydelsforvaltninger (sak B 97/1988). Forsøket ble 
gjennomført i bydelene Nardo og Saupstad og omfattet både egne bydelsstyrer og 
bydelsadministrasjoner. 
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Bydelsstyrene fungerte fra mars 1988 til 31.12.1991. Bydelsadministrasjonene var operative fra 1.1.1990 
til 1.3.1992.  
 
I Saupstad bydel var det ca. 14 000 innbyggere. I Nardo bydel var det ca. 16 000 innbyggere. 
 
Valgmetode: Bydelsstyrene besto av 15 representanter som ble valgt av bystyret. Valg av representanter 
foregikk som forholdstallsvalg på grunnlag av partienes stemmefordeling i de angjeldende 
stemmekretsene ved siste kommunevalg. Bystyret avgjorde hvilke stemmekretser som inngikk ved 
beregning av stemmefordeling.  Nardo: tre bydelsutvalgsområder + en skolekrets (Brurok). Saupstad: ett 
bydelsutvalgsområde og en skolekrets (Romolslia).  I frikommunebydelene ble bydelsutvalgene nedlagt.  
 
Mandat: Bydelsstyrene hadde oppgaver etter daværende lover om grunnskolen, sosial omsorg, 
barnevern, edruskapsvern og barnehager. De hadde også ansvar for drift av fritidsheimer(=SFO), 
fritidsklubber og nærmiljøarbeid. Investeringer lå ikke til bydelsstyrene. 
 
Styrets vesentligste oppgave var å fatte vedtak i saker hvor avgjørelsesmyndigheten var delegert, uttale 
seg om saker som ble forelagt fra bystyret, formannskap o.a., styre planleggingsarbeidet innen bydelen, 
eller behandle saker som medlemmene selv tok opp. Bydelsstyret skulle arbeide aktivt for å styrke 
samordningen av de ulike tjenestene innen bydelen.  
 
I frikommunebydelene var det egne klientutvalg med fem medlemmer som behandlet enkeltsaker etter 
de ulike særlovene. 
 
Bydelsadministrasjonene: administrativt omfattet forsøket drift av barnehager, skoler, fritidshjem, 
fritidsklubber, nærmiljøarbeid, sosialkontor (både barnevern og sosial omsorg) og pedagogisk-
psykologisk tjeneste.  
 
3) Bydelsråd 
Antall: Prosjektet ”Nye Trondheim” medførte store endringer i byens styringsmodell. Byen ble delt i seks 
administrative distrikt inkludert de to frikommunebydelene; Nardo og Saupstad. 1. mars 1992 ble 
bydelsutvalgene og de to bydelsstyrene erstattet med politisk valgte bydelsråd, som skulle ha ansvaret 
for de seks distriktene.  
 
Valgmetode: Hvert bydelsråd hadde ni medlemmer og ble valgt etter forholdstallsprinsippet samlet for 
alle seks rådene. 
  
Mandat for bydelsrådene: Bydelsrådene skulle ivareta enkelte saksområder under komiteen for 
oppvekst og komiteen for helse og omsorg i hvert av de seks distriktene. De gjorde vedtak i alle saker 
som gjaldt kommunal forvaltningsutøvelse rettet mot enkeltpersoner hjemlet i helse- og 
sosiallovgivningen (funksjon som sosialutvalg, barnevernsnemnd, edruskapsnemnd og delvis som 
barnehagenemnd og skolestyre). De var også klageorgan for tilsvarende saksforhold som var delegert til 
administrasjonen. Bydelsrådene skulle også behandle årsmeldinger fra distriktsadministrasjonene og 
avgi uttalelser om reguleringsplaner i distriktet.  
 
Distriktsadministrasjonene: Administrativt ble distriktsadministrasjonene delt i to for perioden 1.3.1992 
til 1.6.1998; en administrasjon for oppvekst med egen distriktssjef og en for helse og omsorg med egen 
distriktssjef.  1.6. 1998 ble distriktsadministrasjonene slått sammen og fikk en felles distriktssjef. De 
ulike byomfattende tjenestene var fordelt på distriktene. Distriktene varierte i størrelse fra ca. 14 000 
innbyggere i Saupstad distrikt til ca. 30 000 i Sentrum distrikt.  
 
4) Dagens ordning 
1.desember 2000 ble distriktsadministrasjonene nedlagt. Bydelsrådene ble avviklet fra 1. oktober 2000, 
jf. Formannskapssak 0297/00. 
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I forbindelse med NAV-reformen ble Trondheim inndelt i fire distrikter. Disse er sammenfallende for 
NAV og distriktsbaserte kommunale tjenester; hjelpetjenesten (barne- og familietjenesten) og sosiale 
tjenester. Det er ingen politisk myndighet knyttet til disse distriktene. Distriktene varierer i størrelse. 
1.1.2014 fordelte folkemengden seg slik: 
 

Midtbyen 49 051 

Østbyen 48 697 

Lerkendal   51 023 

Heimdal 32 548 

   
 
BERGEN 
1) Bydelsutvalg 
Antall: I 1973 ble kommunen inndelt i 20 bydeler med egne bydelsutvalg. Tallet ble redusert til 12 
bydeler i 1988, og fra 1. januar 2000 har nåværende inndeling i åtte bydeler vært gjeldende.  
 
Valgmetode: Bydelsutvalgene skulle representere befolkningen i en bydel. De var politisk oppnevnt og 
valgt av bystyret for 4 år. Det var 11 medlemmer i hvert utvalg.  
 
Mandat: Utvalgene behandlet spørsmål om utbyggingsplaner, trafikkregulering, opprettelse av 
bevertningssteder og skjenkebevilling, dessuten vei - og gatenavnsetting, og fra 1989 var oppgaver 
tilknyttet helse-, sosial-, pleie- og omsorgssektoren lagt under bydelsutvalgenes ansvarsområde. 
 
2) Bydelsutvalg og bydelsstyrer 
Fra 1997 til 2000 hadde kommunen to ordninger. I ti av bydelene ble helse- og sosialmodellen 
videreført. To av bydelene (Arna og Loddefjord) fikk, som en prøveordning, bydelsstyrer med fullmakter 
som også inkluderte skoler, barnehager, park, kultur, idrett og enklere vedlikehold. Fra 1. januar 2000 
ble prøveordningen med enkelte justeringer videreført til de øvrige bydelene. Antall bydeler ble 
redusert til åtte. Bydelsutvalgene ble erstattet med bydelsstyrer som øverste politiske organ. 
 
3) Bydelsstyrer 
Arbeidet med å vitalisere bydelsnivået og den folkevalgte styringen ble initiert i 1993. I forbindelse med 
utformingen av daværende styringssystem var det både en erkjennelse av at bydelsutvalgenes rolle 
måtte vitaliseres, og at den lokale samordningen av kommunens ulike nærmiljørettede tjenester og 
funksjoner overfor befolkningen måtte styrkes. Bydelsforsøket i Arna og Loddefjord var sentrale i 
utviklingen av de politiske fullmaktene som ble foreslått for bydelsstyrene. 
Fra 1. januar 2008 ble en ordning med bydelsstyrer gjeninnført i Bergen etter at tidligere mindre heldige 
forsøk med bydelsutvalg og bydelsstyrer ble avviklet 2004. Ordningen omfattet de åtte bydelene Bergen 
politisk var inndelt i.  
 
Valgmetode: De åtte bydelsstyrene hadde ni eller 11 medlemmer, som alle måtte være bosatt i bydelen, 
og ble valgt av bystyret på grunnlag av den partipolitiske sammensetning i bystyret.  
 
Mandat: Målet var å styrke lokaldemokratiet og innbyggernes medvirkning i bydelene. Bydelsstyrene 
skulle være bydelenes talerør inn i det sentrale kommunale systemet. I realiteten ble bydelsstyrene 
tillagt beslutningsmyndighet i få saker. Primært var det folkevalgt styring av helse- og sosialtjenester, 
skoler, barnehager, parkdrift, drift av idrettsanlegg og ulike tekniske tjenester. 
Bydelsstyrene var høringsinstans ved førstegangsbehandling av planer etter plan- og bygningsloven. De 
hadde uttalerett til bystyret bl.a. om budsjettposter med stor relevans for bydelen, og innstillingsrett 
vedrørende private forslag og innbyggerinitiativ med klar tilknytning til en bydel. Bydelsstyrene hadde 
vedtakskompetanse ved klager som gjaldt enkle byggesaker, navnesetting og enkelte bydelsrelaterte 
tilskuddordninger. 
 

http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1424549
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4) Dagens ordning 
Bydelsadministrasjonene ble avviklet i 2006, bydelsstyrene i 2011. Bergen er i dag inndelt i åtte bydeler. 
Det er ingen politisk styring på bydelsnivå. Noen tjenester er bydelsorganisert. 
 
OSLO 
1)Bydelsutvalg 
Antall: I 1972 innførte bystyret ordning med bydelsutvalg, og byen ble inndelt i 33 bydeler. 
 
Valgmetode: Representantene i bydelsutvalgene ble oppnevnt av bystyret. Utvalgene besto av 13 
representanter. 
 
Mandat: Ved opprettelsen ble bydelenes gjøremål tredelt: 
Uttalelsesrett: For hver periode skulle de utarbeide en bydelsrapport der hensikten var å analysere 
bydelens situasjon, problemer og behov. Videre skulle utvalgene oppfordres til å uttale seg om nærmere 
spesifiserte typer av kommunale saker.  
Avgjørelsesmyndighet: Det fikk de delegert i nærmere spesifiserte saker. De fikk også noen økonomiske 
midler til fri disposisjon. 
Forvaltningsmessig funksjon: Dette fikk de på noen ganske få områder. 
Videre ble det understreket at de skulle ivareta samplanlegging for å bidra til et bedre bomiljø. 
 
2) Dagens ordning 
Antall: Oslo er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg som er et folkevalg organ, og en 
bydelsadministrasjon, ledet av en bydelsdirektør. Bydelsdirektøren er tilsatt av byrådet. 
 
Valgmetode: Bydelsutvalgene består av 15 medlemmer. Ved kommunevalget i 2007 var det for første 
gang også valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler. Tidligere ble bydelsutvalgene oppnevnt av bystyret. 
 
Mandat: Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med bydelenes virksomhet og fatte avgjørelser i saker som er 
delegert fra bystyret. 
 
Bydelsadministrasjonene: Ansvaret for behandling og forebygging innen helse- og sosialtjenesten er en 
av bydelenes viktigste oppgaver. Det er bydelene som administrerer helse- og sosialomsorg, barnevern, 
barnehager, kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet. Bydelene 
kan kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom. Fra 1. januar 2004 fikk bydelene en rekke 
nye oppgaver som forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen (=tilrettelagt 
transport, en fylkeskommunal oppgave). 
Spørsmålet om en eventuell sammenslåing av bydeler har blitt reist; i første omgang et prøveprosjekt 
med midlertidig sammenslåing av to bydeler. Oslos bydeler varierer i størrelse fra Frogner, som er den 
mest folkerike, med ca. 54 600 innbyggere til Grorud og Bjerke med henholdsvis om lag 27 100 og 30 
300 innbyggere. 
 
STAVANGER 
1)Bydelsutvalg 
Bydelsutvalgene ble opprettet i 1974. Da hadde Stavanger 20 bydeler.  
 
2)Frikommuneforsøket 
Stavanger deltok i frikommuneforsøket med to bydeler, Hinna og Storhaug. Forsøket omfattet helse, 
sosial, skole og barnehage. Bydelsutvalgene var politisk ansvarlige med omfattende myndighet på linje 
med hovedutvalg. De hadde enten ni eller 11 representanter som ble valgt av bystyret.  
 
3)Dagens ordning 
Antall og mandat: Stavanger har syv bydelsutvalg. Bydelsutvalgene skal være bindeledd mellom 
bydelene og byens sentrale organer. For å holde seg orientert om – og for å være en del av livet i 
bydelen – arrangerer bydelsutvalgene møteplasser hvor enkeltpersoner, lag og organisasjoner kan 

http://www.bystyret.oslo.kommune.no/publikasjoner/slik_styres_oslo/article126755-36065.html
http://www.bystyret.oslo.kommune.no/publikasjoner/slik_styres_oslo/article126742-36065.html
http://www.oslo.kommune.no/helse/
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møtes for å være i dialog om aktuelle planer og saker. En arena for dette er bydelsutvalgenes ”Åpne 
halvtime” i forkant av utvalgsmøtene. 
Bydelsutvalgene har også ansvar knyttet til: utgivelse av bydelsavis, bydelsrelaterte tilskuddsordninger, 
den årlige TV-aksjonen, ryddeaksjoner i bydelene, disponering av bydelshus og samarbeid med 
frivilligsentralene.  
 
Valgmetode: Bydelsutvalgene består av 11 medlemmer og er valgt av bystyret. Oppnevningen skjer som 
flertallsvalg. Medlemmer og varamedlemmer må være bosatt i bydelen. 
Ingen av kommunens tjenester er distriktsbasert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Utgivelse-av-bydelsaviser/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Bydelsutvalgenes-tilskuddsordning/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Den-arlige-TV-aksjonen/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Ryddeaksjoner-i-bydelene/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Frivilligsentralene-i-Stavanger/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Bydelsutvalg1/Frivilligsentralene-i-Stavanger/
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11 Lovgrunnlaget og framgangsmåten 
for kommunesammenslåing 

 

11.1 Innledning 
Kommunesammenslåing er hjemlet i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser, kalt 
inndelingslova. Loven er en prosesslov som handler om hvilke krav som stilles til framgangsmåten 
dersom kommuner/fylkeskommuner skal slås sammen, deles, eller slås sammen med deler av en annen 
kommune/fylke. Det er utarbeidet rundskriv til loven. 

11.2 Prosessen 
Loven sier hvem som kan gjøre vedtaket om å slå seg sammen (kommunestyret), og hvordan 
saksutredning og søknad må se ut. Dersom kommunene er enige skjer det endelige vedtaket om 
sammenslåing i statsråd (dvs forberedes av regjeringen), ved uenighet mellom kommunene er det 
stortinget som gjør vedtaket (etter forberedelse av regjeringen og framsending av dokumenter). Så 
snart det er besluttet sammenslåing, innkaller fylkesmannen de berørte sittende kommunestyrene til 
felles møte for å bestemme 
  

- navnet på den nye kommunen  
- hvor stort kommunestyret skal være  
- kriterier for sammensetting av fellesnemnd  
- valg av revisor 
- med mer 

11.3 Fellesnemnda 
En fellesnemnd er et organ som skal samordne og ta seg av det arbeidet som må til før den nye 
kommunen etter valget kan konstituere sitt eget kommunestyre. Fellesnemnda utgår fra de 
kommunestyrene som er berørt av sammenslåingen. Det er lederen av fellesnemnda som innkaller til 
konstituerende møte i det nye kommunestyret, og leder arbeidet med tilrettelegging helt til ny ordfører 
er valgt. Dette betyr f eks forberedende arbeid med økonomiplan og budsjett for den sammenslåtte 
kommunen. Hvis et stortingsvedtak skjer våren 2017, slik regjeringen har som mål, vil en fellesnemnd 
antakelig overta styringen av sammenslåtte kommuner alt samme høst, og lede arbeidet fram til 
konstituering etter ordinært og samlet kommunevalg for den nye kommunen høsten 2019. Det nye 
kommunestyret vil etter loven tiltre fra 1. januar 2020. 
 
I Rundskriv til lov av 15.juni 2001 nr 70 om fastsetjing og endring av kommune – og fylkesgrenser, H – 
8/14, omtales også hva som skal til for at det nye kommunestyret kan vedta parlamentarisk styreform.  
 

Det kan innførast parlamentarisk styringsform i den nye eininga dersom spørsmålet har vore 
behandla i alle aktuelle kommunestyre eller fylkesting etter reglane i kommunelova § 18 nr. 2, 
det vil seie før 31. desember i nest siste år av valperioden. Kongen kan fastsetje ein annan frist 
med heimel i § 17. Dersom alle involverte partar i ei samanslåingssak har hatt parlamentarisk 
styreform, vil denne styringsforma kunne førast vidare utan særleg vedtak. Situasjonen kan òg 
vere at nokre, men ikkje alle, kommunane har innført parlamentarisme. I slike tilfelle må dei som 
ikkje har slik styringsform, kunne påleggjast å handsame spørsmålet etter dei allmenne reglane i 
kommunelova § 18. Fellesnemnda bør ha fullmakt til å kunne ta dette opp med kommunane eller 
fylkeskommunane, elles vil ikkje den nye eininga ha råderett over spørsmålet om styringsform 
den første perioden. Departementet kan gi slikt pålegg med heimel i inndelingslova § 17 første 
ledd.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Rundskriv_inndelingslova.pdf
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11.4 Ansattes medvirkning 
Loven inneholder også bestemmelser om hvordan ansatte skal medvirke i felles partssammensatt utvalg 
(en parallell til administrasjonsutvalg) mens fellesnemnda forbereder konstitueringen, for å avgjøre 
saker som gjelder forholdet mellom ansatte og den enheten som blir arbeidsgiver i den nye kommunen. 
Etter konstituering overtar de vanlige folkevalgte og partssammensatte organene som er omtalt i 
kommuneloven. 

11.5 Høring av innbyggerne 
Lovverket stiller ikke absolutt krav om at innbyggerne skal høres. Formuleringen er ”kommunestyret bør 
innhente innbyggjarane sine synspunkt”, og rundskrivet utdyper dette med å si at det ikke er nødvendig 
å stille spørsmål dersom en vet hva innbyggerne mener. Det er ikke noe mål i seg selv å gjennomføre en 
høring av innbyggerne.  
 
Innbyggerne kan etter § 10 høres på flere måter: Folkeavstemming, opinionsundersøkelse, 
spørreundersøkelse, møte, eller på annen måte. Rundskrivet peker ikke på noen av disse, men sier det 
er opp til kommunen selv å avgjøre hvilken metode som er best. Målet med høringen er å få ny 
kunnskap om hva innbyggerne mener. Uansett krever en høring enkle og klare alternativer.   
 
Hvilken metode som skal brukes, må kommunestyret i den kommunen som vurderer å slå seg sammen 
med en annen kommune ta stilling til, fordi det er kommunestyret som formelt innhenter synspunktene. 
 
 Inndelingslova pålegger ikke kommunestyrene å følge det rådet som gis gjennom en høring. Og i siste 
instans kan stortinget gjennom vedtak også overprøve et kommunestyre som ikke ønsker 
sammenslåing. 
 
Rådmannen mener at det for Trondheim kommunes vedkommende er tilstrekkelig å gjennomføre en 
spørreundersøkelse om kommunesammenslåing, når det er mer avklart at Trondheim kommune kan 
slås sammen med andre kommuner. Regjeringen har bestemt at hver kommune skal få penger til å 
dekke en høring: 
 

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes 
råd ved folkeavstemning, eller benytte en innbyggerundersøkelse. Departementet vil dekke inntil 
100 000 kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og informasjon til innbyggerne. 

 
De øvrige økonomiske virkemidlene er omtalt i kap 9.5. 
 

11.6 Informasjon til innbyggerne, ansatte og viktige 
samfunnsaktører 
God informasjon til alle berørte er en forutsetning for beslutningen om kommunen skal slå seg sammen 
med andre kommuner, og om det skal opprettes kommunedelsdemokratiske ordninger. Godt 
kunnskapsgrunnlag er også en forutsetning for å lykkes med reformen.  Informasjon fra kommunen er 
viktig i alle faser av dette arbeidet.  

Rådmannen vil trappe opp informasjonsvirksomheten når bystyret har vedtatt retningsvalg og oppgaver. 
Her vil flere informasjonskanaler blir brukt, for å nå ulike innbyggergrupper.  

Innbyggerne i nabokommunene leser langt på vei samme avis og hører samme lokalradiosendinger som 
innbyggerne i Trondheim. Dette er det viktig å ta hensyn til i informasjonsarbeidet. 

Ansatte står i en særstilling. Rådmannen vil tilrettelegge informasjon til 10er-gruppa.  Rådmannen vil 
komme tilbake til ansattes medvirkning i en eventuell sammenslåingsprosess, jf Inndelingslova.  
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Viktige målgrupper for kommunens informasjon om kommunereformen er 

 Innbyggerne, spesielt ungdom 

 Ansatte 

 Vesentlige samfunnsaktører: NHO, NiT, fagforeningene, NTNU, HiST, DMM, Sintef med flere. 

Erfaring viser at ulike målgrupper nås gjennom ulike medier. 

 Innbyggere generelt nås gjennom: Kommunens nettsider, avis, NRK, sosiale medier 

 Ungdom nås gjennom sosiale medier, nettsider, eventuelt kinoannonser 

 Ansatte nås gjennom nettsider, avis og radio /tv, egne møter 

 Vesentlige samfunnsaktører nås gjennom møter og mediene 

Det viktigste budskapet vil være  

 Trondheim kommune er med i kommunereformarbeidet 

 bystyret har bestemt at det skal arbeides videre med noen alternativer: (Nevne disse, og si hva 
de innebærer)  

 kommunesammenslåing bør bidra til vekst og bærekraftig utvikling, det er viktig at byen ruster 
seg for framtida 

 alle kommunene i Norge deltar i denne reformen 

God informasjon til alle berørte er en forutsetning for gjennomføring av kommunereformen. 
Rådmannen vil trappe opp informasjonsvirksomheten når bystyret har vedtatt retningsvalg og oppgaver. 
Her vil flere informasjonskanaler blir brukt, for å nå ulike innbyggergrupper.  

Et godt kunnskapsnivå er vesentlig for å kunne gjennomføre informerte valg. Rådmannen vil legge vekt 
på å nå fram til ungdom, i tråd med anbefalinger i Kommunal – og moderniseringsdepartementets 
veileder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/id2001824/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/id2001824/
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Notat til Rådmannsforum høringsuttalelser IKAP-2 
Det har kommet foreløpig inn 15 uttalelser. Det er gitt utsatt frist til 3 eksterne parter.  
Stjørdal og Trondheim kommune skal behandle saken i løpet av januar.  
Jeg avventer tilbakemelding fra rådmannen i Leksvik om behandling i Leksvik kommune. 

Det skal være et ordførermøte om IKAP-2 onsdag 28. januar 11.00-14.00. 

Det er kommet inn noen forslag til justeringer (begrenser meg i dette notatet til forslag fra deltakerne i 
Trondheimsregionen) 

Prognose befolkningsvekst 
Klæbu: fordeling av veksten basert på utviklingen siste 10 år er urealistisk, og tas ut 
Skaun: Skaun kommunes betingelse for å slutte seg til IKAP er: Skaun kommunes samfunnsplan med 
vekstmodell for demografisk utvikling legges til grunn for IKAP. 

Vurdering: Konsekvens av å fjerne retningslinje om fordeling av befolkningsvekst i kommunene eller legge 
Skaun sin vekstmodell til grunn for hele regionen, er at kommunene rundt Trondheim fortsetter å 
konkurrere med hverandre om de samme innbyggere. På den andre siden er det mest viktig at nye boliger 
lokaliseres på rett sted ift samordnet areal- og transportutvikling. 
Forslag: Retningslinje om prognose for befolkningsvekst basert på befolkningsutvikling i kommunen over de 
siste 10 år tas ut. 

Jordvern 
Klæbu: muligheten for utbygging ved kollektivårer reduseres til å omfatte vurdering av utbygging i nær 
tilknytning til kollektivknutepunkter. 
 
Vurdering: Enig i at ikke ved alle holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet utbyggingshensyn 
kan tillegges større vekt enn vern. Det bør differensieres mellom holdeplasser og områder som i tillegg har 
nærfunksjoner. 
Forslag: Det skal lages et kart som viser ved hvilke holdeplasser utbyggingshensyn kan tillegges større vekt 
enn jordvern. Det er holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet, hvor det i tillegg er 
nærservicefunksjoner. Kartet skal bli tatt inn som vedlegg til IKAP-2. 

Malvik: Under mål for jordvern må gjeldende nasjonale mål for jordvern og matproduksjon legges til grunn 
for IKAP. 
 
Vurdering: Nasjonale og regionale mål for arealutvikling er forutsatt som føringer. Det gjelder også for 
nasjonale mål for jordvern og matproduksjon. 
Forslag: Skal vi ta konkret inn nasjonale mål for jordvern og matproduksjon?? Eller er våre mål en regional 
tolkning. 

 
Næring 
Klæbu: områdene for arealkrevende bedrifter likestilles, og uten at tidsperspektiv vektlegges. 
 
Vurdering: Forslaget har sannsynligvis ikke store konsekvenser i praksis. 
Forslag: Retningslinje om arealkrevende næring justeres. 



2 
 

<<Nye Sveberg, Torgård, Tulluan og Stormyra (og Øysand sør for E39) skal prioriteres som regionalt 
næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i Trondheimsregionen>>. 
 

Melhus: Nye Sveberg skal prioriteres som sentralt næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i 
Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. Øysand skal prioriteres som sentralt næringsområde for 
arealkrevende næringsvirksomhet i Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 
(Melhus kommune sikter her på 200 daa sør for E39 på Øysand, avsatt til framtidig næringsformål i 
høringsutkast KPA) 

Vurdering: Retningslinjen i IKAP handler om regionalt næringsområde, for å løfte betydning av arealene til 
et regionalt nivå.  
Næringsområdet på Øysand er vurdert ved IKAP-1 og ble da ikke prioritert. Det er påvist kvikkleire i 
området og sannsynlighet for arkeologiske verdier under marka, i tillegg er det jordbruksareal av 
matkornkvalitet. Utvikling av området til næringsareal er kostnadskrevende. Området ligger imidlertid 
gunstig ift stamvegnettet og nærhet til Trondheim, samt mellom framtidige godsterminal ved sjø i Orkanger 
og jernbaneterminal for gods på sørside av Trondheim. 
Forslag: De regionale prioriterte næringsarealer til arealkrevende virksomheter bør ikke endres til sentralt 
næringsområde.  
Øysand: Behov store investeringer. Realistisk å avsette området til næring? 
 
Samordnet areal- og transport 
Klæbu: Heimdal tas inn i planen som hovedknutepunkt sammen med Stjørdal, Trondheim sentralstasjon og 
Melhus. 
STFK: I IKAP-2, under kapittel <<Samordnet areal- og transport>> - føres Heimdal Stasjon opp under listen 
over stasjoner. Ranheim stasjon føres opp under kapittel <<Samordnet areal- og transport>>. 
 
Vurdering: Med så mange prioriterte stasjonsområder langs jernbane bør det differensieres mellom dem. 
Det skal startes felles utredninger rundt muligheter for knutepunktutvikling av de prioriterte 
stasjonsområdene langs jernbanen. 
Forslag: Heimdal (og Ranheim) tas inn som prioriterte stasjonsområder langs jernbane. 
Hva med Leangen stasjon? 
<<Trondheimsregionen har pekt ut 7 (eller 8) stasjoner hvor det prioriteres satsning på videreutvikling av 
stasjonsområdet, både med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger>>  
Ta ut både med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger for å unngå for stor utvikling av 
arbeidsplasser og handel på Heimdal og Ranheim? 
  
STFK: For å sikre en god arealplanlegging, er det viktig at større vei- og jernbaneutbygginger blir hensyntatt. 
Orkdal: Orkdal kommune forutsetter at samferdselsutfordringen knyttet til omlegging av E39 fra Harangen 
til Thamshavn, Fv710 til Lensvik og havneutbygging/logistikknutepunkt medfører at infrastrukturen i 
Orkdalsregionen prioriteres høyt. 
Formannskapet viser til igangsatt utredningsarbeid finansiert av STFK, Ørland kommune, Agdenes 
kommune, Orkdal kommune og Statens vegvesen. 

Vurdering: Prioritering av samferdselsprosjekter relevant for utvikling av Trondheimsregionen avklares og 
forankres i Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen. 
Forslag: ikke justering i IKAP 
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Oppfølging av IKAP i areal- og transportplanlegging i kommunene: 
Melhus og Malvik kommune har nyansert forpliktelse av oppfølging av (deler av) IKAP i sin planlegging. 
- Melhus kommune betrakter boligdelen i IKAP-2 som veiledende for arealdisponeringen i kommunene. 
- Malvik: Retningslinjene i IKAP skal vurderes i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
 
Hva gjør vi med dette?  
Nasjonale og regionale (STFK) føringer må uansett følges opp i areal- og transportplanlegging i 
kommunene. IKAP er i samsvar med de overordende føringene for bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 

 

 

 



Katalog høringsuttalelsene deltakere Trondheimsregionen 
 
NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering Forslag til Konklusjon ift IKAP-2 

1 Trondheim kommune ikke behandlet ennå (15. jan. Byutviklingskomitee, 20. jan. Formannskapet)   

2 Klæbu kommune   

 Klæbu kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2 med følgende 
forslag til endringer av retningslinjene: 

  

        Jordvern – muligheten for utbygging ved kollektivårer reduseres til å omfatte vurdering av  
                          utbygging i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. 

Enig i at ikke ved alle holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet 
utbyggingshensyn kan tillegges større vekt enn vern. 
Det bør differensieres mellom holdeplasser og områder som i tillegg har 
nærfunksjoner. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har en liknende merknad. 

Det skal lages et kart som viser ved hvilke 
holdeplasser utbyggingshensyn kan tillegges 
større vekt enn jordvern. Det er holdeplasser på 
hovedårene for kollektivtrafikknettet, hvor det i 
tillegg er nærservicefunksjoner. Kartet skal bli 
tatt inn som vedlegg til IKAP-2. 

       Bolig – fordeling av veksten basert på utviklingen siste 10 år er urealistisk, og tas ut. Konsekvens av å fjerne retningslinje om fordeling av befolkningsvekst i 
kommunene er at kommunene rundt Trondheim fortsetter å konkurrere 
med hverandre om de samme innbyggere. På den andre siden er det mest 
viktig at nye boliger lokaliseres på rett sted ift samordnet areal- og 
transportutvikling. 

Retningslinje om prognose for befolkningsvekst 
basert på befolkningsutvikling i kommunen over 
de siste 10 år tas ut. 

      Næring – områdene for arealkrevende bedrifter likestilles, og uten at tidsperspektiv vektlegges. Dette forslaget har sannsynligvis ikke store konsekvenser i praksis.  Retningslinje om arealkrevende næring justeres. 
Nye Sveberg, Torgård, Tulluan og Stormyra (og 
Øysand sør for E39) skal prioriteres som 
regionalt næringsområde for arealkrevende 
næringsvirksomhet i Trondheimsregionen. 
 
 

Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen.   

Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 
formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

  

Heimdal tas inn i planen som hovedknutepunkt sammen med Stjørdal, Trondheim sentralstasjon og 
Melhus. 

STFK har kommet med samme ønske og foreslår i tillegg Ranheim stasjon.  
Med så mange prioriterte stasjonsområder langs jernbane bør det 
differensieres mellom dem. Det skal startes felles utredninger rundt 
muligheter for utvikling av de prioriterte stasjonsområdene langs 
jernbanen. 

Heimdal (og Ranheim) tas inn som prioriterte 
stasjonsområder langs jernbane. 
Hva med Leangen stasjon? 
 
<<Trondheimsregionen har pekt ut 7 (eller 8) 
stasjoner hvor det prioriteres satsning på 
videreutvikling av stasjonsområdet, både med 
arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger>> 

3 Melhus kommune   

 Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2.   

 Melhus kommune betrakter boligdelen i IKAP-2 som veiledende for arealdisponeringen i 
kommunene. 

… 
 

 

Nye Sveberg skal prioriteres som sentralt næringsområde for arealkrevende 
næringsvirksomhet i Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 

Retningslinjen i IKAP handler om regionalt næringsområde, for å løfte 
betydning av arealene til et regionalt nivå. Det bør beholdes.  

 

Øysand skal prioriteres som sentralt næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i 
Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 
Melhus kommune sikter her på 200 daa sør for E39 på Øysand, avsatt til framtidig 
næringsformål i høringsutkast KPA 

Dette området er vurdert ved IKAP-1 og ble da ikke prioritert. Det er påvist 
kvikkleire i området og sannsynlighet for arkeologiske verdier under 
marka. Utvikling av området til næringsareal er kostnadskrevende. 
Området ligger imidlertid gunstig ift stamvegnettet og nærhet til 
Trondheim, samt mellom framtidige godsterminal ved sjø i Orkanger og 
jernbaneterminal for gods på sørside av Trondheim. 
Området er i bruk som landbruksareal og er av matkornkvalitet. 

Behov store investeringer. Realistisk å avsette 
området til næring? 



NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering Forslag til Konklusjon ift IKAP-2 

Omdisponering av området til næring innebærer nedbygging av 
jordbruksareal i regionen med 200 dekar. 

Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av 
høringsuttalelsene, gis formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før 
Trondheimsregionens første møte i 2015. 

  

4 Malvik kommune   

 Malvik kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2.   

 Under mål for jordvern må gjeldende nasjonale mål for jordvern og matproduksjon legges til grunn for 
IKAP. 

Nasjonale og regionale mål for arealutvikling er forutsatt som føringer. Det 
gjelder også for nasjonale mål for jordvern og matproduksjon. 
 

Skal vi ta konkret inn nasjonale mål for jordvern 
og matproduksjon?? Eller er våre mål en regional 
tolkning. 

 Retningslinjene i IKAP skal vurderes i all areal- og transportplanlegging i kommunen. …  

 Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 
formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

  

5 Skaun kommune   

 Skaun kommunes betingelse for å slutte seg til IKAP er: Skaun kommunes samfunnsplan med 
vekstmodell for demografisk utvikling legges til grunn for IKAP. 

Trondheimsregionen i sin helhet skal ikke ha en høyere befolkningsvekst. 
Konsekvens av å legge vekstmodell for Skaun kommune til grunn i IKAP er 
at andre kommuner må legge til grunn en lavere vekst en de har lagt opp 
til i sin planlegging. Med å forlate felles befolkningsprognoser basert på 
utvikling de siste 10 år, skal kommunene rundt Trondheim fortsetter å 
konkurrere med hverandre om de samme innbyggere. På den andre siden 
er det mest viktig at nye boliger lokaliseres på rett sted ift samordnet 
areal- og transportutvikling. 

Retningslinje om prognose for befolkningsvekst 
basert på befolkningsutvikling i kommunen over 
de siste 10 år tas ut. 

6 Orkdal kommune   

 Orkdal kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2.   

 Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen.   

Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 
formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

  

Orkdal kommune forutsetter at samferdselsutfordringen knyttet til omlegging av E39 fra Harangen til 
Thamshavn, Fv710 til Lensvik og havneutbygging/logistikknutepunkt medfører at infrastrukturen i 
Orkdalsregionen prioriteres høyt. 
Formannskapet viser til igangsatt utredningsarbeid finansiert av STFK, Ørland kommune, Agdenes 
kommune, Orkdal kommune og Statens vegvesen. 

Prioritering av samferdselsprosjekter relevant for utvikling av 
Trondheimsregionen avklares og forankres i Samferdselspolitisk fundament 
for Trondheimsregionen. 

 

7 Stjørdal kommune ikke behandlet ennå (21. januar i Kommunestyre?)   

8 Midtre Gauldal kommune   

 Midtre Gauldal kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2.   

 Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen.   

Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 
formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

  

Kommunestyret i Midtre Gauldal ønsker at arealer til næringsutvikling og boligbygging må 
tilrettelegges med tanke på å avlaste Trondheim. 

Tas til orientering.  

9 Rissa kommune   

 Rissa kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2.   

 Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen.   

 Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 
formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

  



NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering Forslag til Konklusjon ift IKAP-2 

10 Leksvik kommune ikke behandlet ennå (avventer tilbakemelding)   

11 Sør-Trøndelag fylkeskommune   

 Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
Dette som et felles grunnlag for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 
Trondheimsregionen. 

  

For å sikre en god arealplanlegging, er det viktig at større vei- og jernbaneutbygginger blir hensyntatt. Tas til orientering.  

I IKAP-2, under kapittel <<Samordnet areal- og transport>> - føres Heimdal Stasjon opp under listen 
over stasjoner. 

Med så mange prioriterte stasjonsområder langs jernbane bør det 
differensieres mellom dem. Det skal startes felles utredninger rundt 
muligheter for utvikling av de prioriterte stasjonsområdene langs 
jernbanen. 

Heimdal (og Ranheim) tas inn som prioriterte 
stasjonsområder langs jernbane. 
Hva med Leangen stasjon? 
 
<<Trondheimsregionen har pekt ut 7 (eller 8) 
stasjoner hvor det prioriteres satsning på 
videreutvikling av stasjonsområdet, både med 
arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger>> 

Ranheim stasjon føres opp under kapittel <<Samordnet areal- og transport>>. Med så mange prioriterte stasjonsområder langs jernbane bør det 
differensieres mellom dem. Det skal startes felles utredninger rundt 
muligheter for utvikling av de prioriterte stasjonsområdene langs 
jernbanen. 

Ranheim (og Heimdal) tas inn som prioriterte 
stasjonsområder langs jernbane. 
Hva med Leangen stasjon? 
 
<<Trondheimsregionen har pekt ut 7 (eller 8) 
stasjoner hvor det prioriteres satsning på 
videreutvikling av stasjonsområdet, både med 
arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger>> 
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12 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   

 FM ser det er viktig at IKAP viser og konkretiserer hvordan planen bidrar til styrket regional 
konkurransekraft i og utvikling av den funksjonelle byregionen. 

  

 IKAP bør omtale kommunestrukturprosessen og vurdere om dagens samarbeidsform er den mest 
hensiktsmessige for å øke attraktiviteten gjennom oppnå effektiv samfunnsplanlegging og demokratisk 
styring av overordnet utbyggingsmønster. Å gjøre egen kommune attraktiv tillegges ofte større vekt enn å 
gjøre regionen som helhet attraktiv. 
Resten av Trøndelag må også involveres. 

  

 Knutepunkt og kollektivtransport: 
FM mener det er positivt at kollektivtilbud og gang- og sykkelavstander legges til grunn for areal- 
transportutviklingen. IKAP-2 bør tydeliggjøre <<nullvekstmålet>> fra Stortingets klimaforlik, som 
innebærer at veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektive transportmidler, sykling 
eller gåing. Det regionale transportsystemet bør være et markant premiss for kommunenes arealplaner og 
man bør gi forrang til områder der mange kan gå, sykle eller reise kollektivt. 
 
Det er meget positivt at IKAP navngir fem stasjonsområder langs jernbanenettet hvor det bør satses på 
knutepunktutvikling. Jernbanens mulige rolle i Trondheim og regionen burde vært omtalt noe mer uførlig. 
Hvordan vil IKAP samarbeide med statlige sektoretater? 
 
FM anbefaler at det tas inn en retningslinje under punktet om samordent areal- og transport, om at det 
sikres areal til framtidige kollektivtraseer og gang- og sykkelnett i forbindelse med regulering av nye 
utbyggingsområder. 
 
Kommunene bør prioritere områder som har etablert nærsenterfunksjoner. 

  

 Sosial og helse: 
Det er positivt at temaer som er relevante for folkehelsearbeidet er definert inn i retningslinjene under 
avsnittet som omhandler boligplanlegging. 

  

 Barn og unge: 
FM støtter planens fokus og retningslinjer. 

  

 Landbruk og bygdeutvikling: 
Det er positivt at jordvern er ett av målene for arealpolitikken i Trondheimsregionen. IKAP bidrar til felles 
regional forståelse for å hindre nedgang i matkronarealet, men også å begrense nedgangen i annen 
fulldyrka jord. For at regionen skal lykkes er det en forutsetning at kommunene legger mål, strategier og 
retningslinjer i IKAP til grunn og forholder seg til disse i sin egen arealplanlegging. 
 
FM ønsker en annen formulering av delmålet <<Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for 
framtidige generasjoner>>, hvis intensjonen er at man skal ta vare på dyrka- og dyrkbar jord for framtidige 
generasjoner. 
 
FM forutsetter at IKAPs retningslinjer utformes slik at utbyggingshensyn kan veie tyngre enn vern av 
dyrkajord kun når det er uunngåelig for å oppfylle målet om klimavennlig bolig-, areal- og 
transportutvikling. 

Enig i forslag om å justere formuleringen av delmål for 
jordbruk, slik at det ikke kan oppstå misforståelser. 

Justert formulering delmål jordbruk: <<Det skal tas vare 
på dyrka- og dyrkbar jord for framtidige generasjoner>>. 

 Indikatorliste: 
FM forventer at man registrerer nedgang i antall dekar dyrka mark og dyrkbar merk hver for seg. For å nå 
det nasjonale målet om større andel nasjonal matproduksjon, kan ikke dyrka og dyrkbar jord sidestilles. 
Det tar lang tid å bygge opp jord av matkronkvalitet. 
 
FM er oppatt av hvilke kriterier ligger til grunn for en klassifisering av <<sammenhengende 
jordbruksareal>>. 

I PBL er dyrka og dyrkbar jord likestilt, det er derfor vi 
har samlet det under et i indikatorlisten. I praksis blir 
endring i dyrka jord og dyrkbar jord kartlagt hver for 
seg.  

Det skal i tillegg til endringer i samlet areal til dyrka og 
dyrkbar jord, rapporteres om endringer i areal dyrka 
jord og dyrkbar jord hver for seg. 
Indikatorlista skal forbedres/videreutvikles etter behov. 
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Miljøvern: 
Høringsutkastet er ryddig og tydelig, og FM mener det er gjort en god jobb i forhold til en forenkling av 
strategiene ved rullering av IKAP. Dette kombinert med kunnskapsgrunnlag som oppdateres årlig vil være 
et godt utgangspunkt for en mer helhetlig arealforvaltning i regionen, og som grunnlag for kommunenes 
planlegging. 
 
Det er positivt at <<effektiv arealutnyttelse>> er nevnt som et eget punkt. Det bør i tillegg vurderes å ta 
inn minimumskrav til arealutnytting av nye byggeområder. Slike minimumskrav må forankres i 
kommuneplanens arealdel, og sikres gjennom bestemmelser i alle påfølgende reguleringsplaner. 
 
Det er positivt at det er tatt inn egne punkter om tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter og muligheter 
for positive naturopplevelser i nærområdene. 

Situasjonen og utfordringer i kommunene i 
Trondheimsregionen er for forskjellige til at det kan 
stilles minimumkrav til arealutnyttelse i IKAP. Dette er 
noe som kommunene tar opp i sin kommuneplanens 
arealdel og i reguleringsplaner. 

 Oppsummering: 
IKAP-1 og IKAP-2 er en god start, men de er verken tydelig nok eller forpliktende nok til å fungere som et 
reelt styringsverktøy for kommunene. FM vil oppfordre Trondheimsregionen til i større grad å lage 
strategiske plankart som viser lokalisering av viktige regionale funksjoner, slik massedeponiplanen er et 
godt eksempel på. Det er i tillegg viktig at kommunene følger opp de føringene de nå har blitt enige om i 
IKAP-2, slik at regionen kan nå de målene som er omtalt i dokumentet. 
Stortingets klimaforlik (<<nullvekstmålet>>) bør også innarbeides for storbykommuner. Hvis resultater av 
lokale planer kan beregnes før vedtak fattes, er det større mulighet til å påvirke beslutningene i retning 
nullvekstmålet. 

  

13 Fylkesmannen Nord-Trøndelag fått utsatt frist   

14 Nord-Trøndelag fylkeskommune   

 NTFK finner at foreslåtte mål og retningslinjer i IKAP-2 i stor grad er sammenfallende med retningslinjer i 
regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Vi vil imidlertid peke på at regional plan for arealbruk bygger 
på differensiering i krav og retningslinjer avhengig av om utbyggingen skal foregå i byer, kommune- og 
bygdesenter eller som spredt utbygging. Videre legges det vekt på å stille krav til kvalitet i planlegging; 
bomiljø og fellesfunksjoner må utformes med kvalitet både estetisk og funksjonelt. Lokalisering og 
planutforming må tilpasses terreng og eksisterende forhold. Ut ifra folkehelseperspektiv må det legges 
vekt på universell utforming, leike- og oppholdsareal og sammenhengende grøntstruktur. 

  

 Kartlegging og verdisetting friluftsområder: 
FKNT anbefaler sterkt at for de nordtrønderske kommunene i IKAP at metode og arbeid med kartlegging 
av friluftsområder kan samordnes med departementets opplegg. 

Også Sør-Trøndelag legger opp til at kommunene 
kartlegge og verdisette friluftsområder i samsvar med 
departementets opplegg. Vi ser det som positivt at 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har invitert til 
samarbeid og tilbudt bistand innen kartproduksjon/GIS 
til kommunene. 
Når de fleste kommunene i Trondheimsregionen er 
ferdig med kartleggingen og verdisettingen, skal det 
startes arbeid med å se kartleggingene i et regionalt 
perspektiv og utpeke viktige regionale korridorer for 
friluftsliv i Trondheimsregionen. 

 

 Samordnet areal- og transport: 
Det er positivt at IKAP vil tilrettelegge for økt togtrafikk. Vi forventer at fokuset på den lokale funksjonen 
til Trønderbanen ikke går på bekostning av banens regionale funksjon. 
 
Kollektivtransport til/fra Fosen krever både buss og båttransport og med Vanvikan som et viktig 
knutepunkt. Vi anbefaler at strategi og retningslinjer for areal- o transport til dette området også tas inn i 
IKAP. 

  

15 Næringsforening i Trondheimsregionen fått utsatt frist   

16 Trondheimsregionens Friluftsråd   
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 Trondheimsregionens friluftsråd viser til at friluftsliv må nevnes spesifikk i KAP-2s mål og strategier. Når de fleste kommunene i Trondheimsregionen er 
ferdig med kartleggingen og verdisettingen, skal det 
startes arbeid med å se kartleggingene i et regionalt 
perspektiv og utpeke viktige regionale korridorer for 
friluftsliv i Trondheimsregionen. Da skal det i tillegg 
vurderes å supplere IKAP-2 med mål, strategier og 
retningslinjer for friluftsliv. 

 

 Kommentarer i saksfremstilling:  
Trondheimsregionens friluftsråd mener et interkommunalt samarbeid på friluftsområdet er viktig for å 
møte fremtidens utfordringer i en av landets mest voksende regioner. Fremtidig arealdisponering i 
regionen vil også få stor betydning for den voksende befolkningens behov og krav til nok og attraktive 
friluftsområder for å kunne akseptere regionen som attraktiv nok for både bosetting, virke og næring. 
 
Det er viktig å legge til rette for og motivere til å bruke sykkel og egentransport gjennom å ferdes til fots til 
og fra ulike aktiviteter både i arbeidstida og i fritida. 
 
Under målsettingen må de settes inn et punkt om at Trondheimsregionen skal sikres tilgang gode og 
attraktive rekreasjons-/friluftsområder, som dekker fremtidas behov, slik at regionens innbyggere 
gjennom dette som et aktiv helsefremmede tiltak kan oppnå ønskede helsetilstand som trengs for å skape 
en aktiv og attraktiv region. 
 
Prosjektet kartlegging og verdifastsetting av friluftsområder i regi av STFK er et viktig verktøy for fremtida 
som må ferdigstilles for på en bedre og kunnskapsbasert måte kunne forvalte arealer fro fremtiden. Dette 
er et tema som må tas opp i Trondheimsregionens 10 medlemskommuner. 

  

 Konkret forslag avsnitt om friluftsliv og folkehelse: 
Mål: det skal sikres tilgang til rikelige og gode frilufts- og rekreasjonsarealer, også for framtidige 
generasjoner. Det skal tas høyde for ivaretakelse av både nærfriluftsområder og større markaområder i 
regionen. 
Strategi: I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår 
omdisponering og nedbygging av viktige friluftsområder. 
Retningslinjer: Ivaretakelse av friluftsarealer for fremtiden 

- Kommunene skal ivareta både nærfriluftsområder og større sammenhengende markaområder 
med viktig betydning for folkehelsa og innbyggernes livskvalitet. 

- Ved etablering av bolig og næring bør det legges til rette for korte avstander for å utøve en aktiv 
livsstil. 

- Det må i alt planarbeid søkes å etablere gang/sykkel muligheter fra arbeid og bosted til arealer 
hvor befolkningen utøver sin rekreasjon. 

- Det bør legges opp til kjerneområder for friluftsliv/rekreasjon i kommunene og i regionen. 
- Det er viktig at det skiltes og etableres adkomster fra kollektivårene ut til ulike markaområder. 

Tas til etterretting i arbeidet med friluftsliv i regionalt 
perspektiv, som skal starte når de fleste kommunene i 
Trondheimsregionen er ferdig med kartlegging og 
verdisetting på kommunenivå. 

 

 

17 Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag (FNF)   

 Vi mener at planen legger til rette for minsket transport på en tilfredsstillende måte. Det er også bra at 
man legger opp til mer effektiv arealbruk gjennom mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende 
næringsarealer. Vi mener imidlertid at andre viktige momenter ikke belyses godt nok, blant annet 
allmennhetens muligheter å utøve friluftsliv og bevaring av biologisk mangfold. 

  

18 Trondheim havn   

 Trondheim havn ser behov for tettere samarbeid i regionen i tråd med hovedmålsettingene i IKAP. 
- IKAP har ikke fungert som ønsket når det gjelder å ha reserver med utbyggingsklare næringsareal i 

regionen som treffer næringslivets behov med hensyn til beliggenhet, tomtepris og infrastruktur. 
- Transformasjon av havnearealer og utvikling av næringsvirksomhet tilknyttet havn medfører 

behov for arealer som pr i dag ikke er dekket i de regionale planene. 

Samarbeidet med Trondheim havn skal styrkes.  
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- Industrivirksomhet er en viktig funksjon for å holde samfunnshjulene i gang. For å nå IKAPs mål 
om å styrke Trondheimsregionens utvikling på en klimavennlig måte, må tunge C-virksomheter 
planlegges først. Dette vil bidra til å frigjøre A og B lokaliteter. 

- Det er ønskelig med mer regional tyngde og forpliktelse på dette området for å få ønsket utvikling. 
- Trondheim Havn ønsker en prosess sammen med IKAP for å belyse regionale behov slik vi ser det 

ut fra havna som et ledd i en logistikkjede. 

19 Kystverket   

 Kystverket er enig om at nevnte planstruktur vil kunne bidra positivt til en styrket utvikling av 
Trondheimsregionen og at overordnede mål om konkurransedyktighet, balansert og bærekraftig 
utbyggings- og bosettingsmønster blir nådd. 

  

 Samordnet areal- og transport : 
Kystverket er enig i utgangspunktet om at arealutviklingen må være prioritert med formål om å begrense 
trafikkomfanget. Der dette ikke lar seg gjennomføre fullt ut, skal man styrke og stimulere 
kollektivtransporten og sørge for styrking av hurtigbåtterminaler og andre kollektive transportformer etter 
de samme kriteriene som dem man har listet opp under kapittel samordnet areal- og transport. 

Trondheimsregionen er enig i at båtterminalene på 
Vanvikan og Brattøra skal styrkes. 
Hurtigbåtterminal på Brattøra er en integrert del av 
kollektivknutepunkt ved Trondheim sentralstasjon. 

 

 

 Indikatorene kan vurderes og endres ved behov.   

 Jordvern: 
Kystverket har forståelse for en sammenstilling av mål og strategier for å nå de fastlagde målene. 
Stikkordet her er å unngå nedbygging, samt å beholde større sammenhengende dyrket eller dyrkbart 
landbruksareal. Man tar også utgangspunkt i at overordnet plan (kommuneplanens arealdel) skal være 
bindende for gjennomføring av eventuelle nedbyggingsvedtak. I så måte blir disse kommuneplanene 
bindende for den regionale planen på dette området og ikke omvendt som foreslått i de generelle 
retningslinjene for bruk av IKAP-2 i kommunene. 

  

 Bolig: 
Kystverket er naturlig nok mest opptatt av etableringsvilkårene i sjønære boligareal, både eksisterende og 
eventuelle fremtidige og hvordan man løser dette. De fremlagde retningslinjene for dimensjonering, 
variasjon, attraktivitet og effektivitet kan dann et godt grunnlag for måloppnåelse. 

  

 ABC-prinsippet: 
Kystverket har ingen innvedinger til bruk av prinsippskisser som kategorisering og lokalisering av 
arbeidsplassområder. Likevel må vi i tråd med vårt forvaltningsmessige ansvar og generelle 
samfunnsinteresse påpeke at lokaliseringsprinsippene i stor grad er basert på landbaserte kriterier for valg 
og lite vurdert opp mot sjøvert ferdsel og forvaltning. En altfor stor binding til valgte kriterier vil derfor 
etter vår vurdering, gi færre valgmuligheter for nyetablering i sjønære områder og mangelfulle 
vurderinger omkring lokalisering av bedrifter i disse områdene. 

I kunnskapsgrunnlaget om næringsarealer i 
Trondheimsregionen er sjørettete næringsarealer 
spesifisert som egen kategori.  
Prinsipper for lokalisering av næringsvirksomheter som 
er avhengig av nærhet til sjø og havn skal suppleres i 
ABC-prinsippet. 

 

 Næring:  
Kystverket sier seg i hovedsak enig i målformulering og valg av strategi for næringsetablering i regionen. 
Retningslinjene som er foreslått som arbeidsgrunnlag og prioritering av lokale næringsareal, er etter vår 
mening godt egnet i en videreføring mot de mål regionen har satt seg. Vi viser likevel til de mangler vi 
finner i ABC-lokaliseringsprinsippet og som er lagt til grunn for kommunens tilrettelegging av nøringsareal. 
Se kommentar under ABC-prinsippet. 

  

20 Direktorat for mineralforvaltning (DMF) fått utsatt frist   

21 NSB   

 Som felles bolig, - arbeids og serviceregion er det positivt at det også er utarbeidet felles mål og strategier 
for en samordnet areal- og transportplanlegging. NSBs planer for utvikling av togtilbudet i Trøndelag 
samsvarer med disse. 

Tas til orientering.  

22 Jernbaneverket???? 
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