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Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet 
så uenige om kommunereformen?

Mari Rage Bråstein, masterstudent ved UiO i praksis i Civita.

Det er delte meninger om behovet for og konsekvensene av den nylig vedtatte kommunereformen. 
Den tydeligste motstanderen av reformen har vært Senterpartiet. Lederen, Trygve Slagsvold Vedum, 
har ved flere anledninger uttalt at kommunereformen er ett av mange sentraliseringsprosjekter som 
Erna Solbergs regjering har gjennomført.1 

Et av regjeringens mål med reformen er å sikre at kommunene er rustet til å møte fremtidige 
utfordringer. Med en kommende eldrebølge vil det for eksempel stilles betydelig større krav til 
kommunene, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, enn tilfellet er i dag. Utviklingen vil sette 
små kommuners evne til å levere tjenester under press, og det vil over tid kunne utvikle seg et 
misforhold mellom kommunestørrelse og ansvarsområder.2

Men Senterpartiets kritikk av regjeringens reform går dypere enn dette.  Mens regjeringen mener 
kommunereformen styrker det kommunale selvstyret styrkes når kommunens ansvarsområder 
utvides, mener Senterpartiet at kommunereformen svekker det lokale selvstyret. Spørsmålet som 
diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens 
utfordringer i kommunesektoren.  

Økt statlig styring av kommunene 
Et gjennomgående trekk ved den politiske utviklingen i Norge siden 1990-tallet, har vært at 
innbyggerne har fått flere rettigheter knyttet til helse, velferd og utdanning. Dette har ført til at det i 
dag stilles langt større krav til kommunene enn tidligere, siden det er kommunene som står for mye 
av tjenesteproduksjonen i disse sektorene. 
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Ifølge regjeringen har den økte detaljstyringen redusert kommunenes mulighet til å tilpasse 
tjenestene til lokale forhold i kommunen, og derved fratatt kommunene deler av grunnlaget for det 
kommunale selvstyret. Dette var for øvrig noe også Makt- og demokratiutredningen i 2003 viste, når 
den pekte på at detaljstyringen av tjenesteproduksjonen kan medføre tap av kommunalt selvstyre. 3

Ifølge ekspertutvalget som ble nedsatt i forbindelse med utredningen av kommunestrukturen, har 
størrelsen på kommunen betydning for styringsevnen over egen økonomi og tjenesteproduksjon.4  
Når vi i tillegg vet at befolkningen har økt langt mer i sentrale enn i perifere strøk i Norge de siste 
tiårene, vil dette kunne legge et stort press på kommuner i mer perifere strøk fremover når det 
gjelder å oppfylle innbyggernes krav på å motta gode, rettighetsbaserte velferdstjenester. Statistisk 
sentralbyrås fremskrivninger tyder på at mer enn en fjerdedel av kommunene vil oppleve fall i 
befolkningen de kommende årene. 5 

Dette vil i første rekke føre til utfordringer for små kommuner, blant annet gjennom tap av skatte-
inntekter og økte utgifter som følge av kombinasjonen av en aldrende befolkning og økt utflytning.6 
Regjeringen mener derfor at større kommuner bedre vil kunne utnytte potensielle stordriftsfordeler 
og gi innbyggerne de tjenestene de har krav på, og som de forventer. Mens små kommuner vil ha en 
langt dyrere tjenesteproduksjon enn de større kommunene har, og derved vil de ikke kunne tilby like 
mange og like gode offentlige tjenester som de store kommunene kan. 

Regjeringen vil tilby gode tjenester
Regjeringen og Senterpartiet er enige om at generalistkommuneprinsippet skal gjelde for norske 
kommuner Det betyr at alle kommunene har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver,7 
og at innbyggerne skal ha tilgang på de samme tjenestene, uavhengig av hvor de bor i landet. Men 
regjeringen og Senterpartiet har helt forskjellig syn på hvordan dette prinsippet kan opprettholdes 
i praksis. 

Ifølge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) viser økningen i antallet inter-
kommunale samarbeid at mange kommuner allerede i dag har ansvar for oppgaver de ikke har 
evne til å utføre.8 Regjeringen mener derfor, med støtte i utredningen til det tidligere nevnte 
ekspertutvalget, at dagens kommunestruktur ikke sikrer hensiktsmessig styring eller er i tråd med 
sentrale demokratiske prinsipper knyttet til det kommunale selvstyret. 9 Dette gjelder spesielt for små 
og spesialiserte tjenester, for eksempel barnevern og psykisk helsevern, som ifølge regjeringen bare 
kan tilbys på det nivået som i dag kreves, gjennom å etablere større kommuner med økt kapasitet 
og kompetanse. 10 

Videre argumenterer regjeringen med at den ønsker å styrke det kommunale selvstyret gjennom å 
gi kommunene flere oppgaver. Men i så fall må kommunene ha en viss størrelse for å kunne ta til seg 
det nye ansvaret, 11 slik det ble presentert i den såkalte Oppgavemeldingen, Meld. St. 14 (2014-2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.12 
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Senterpartiet vil ha nærhet til tjenestene
Senterpartiet var tidlig ute med å kritisere Oppgavemeldingen og mente at den ikke fulgte opp 
målsettingen med kommunereformen om å flytte makt fra stat til kommune. Videre kritiserte 
partiet regjeringen for å sette store deler av oppgavedelingen på vent i påvente av nye utredninger.13 
Partiet støtter ideen om økt interkommunalt samarbeid, som de mener kan være en god løsning på 
kommunesektorens utfordringer og viser til at dette i mange tilfeller har fungert bra.14 Men de er uenig 
med regjeringen i at slike samarbeid er uttrykk for at kommuner ikke makter sine lovpålagte oppgaver, 
og at uttalelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om at interkomdenmunale 
samarbeid svekker demokratiet må anses som en påstand mer enn et dokumentert faktum.15 

Kommunalt selvstyre innebærer at kommunen har råderett over lokale anliggender, innenfor grenser 
fastsatt av statlige myndigheter.16 For Senterpartiet skapes et godt kommunalt selvstyre gjennom 
opprettholdelsen av små kommuner, fordi lokalkunnskap gir mulighet for å tilpasse løsningene etter 
lokale forhold, noe som sikrer en mer effektiv tjenesteproduksjon. I tillegg fremhever Senterpartiet 
at nærhet mellom kommunen og innbyggerne styrker det kommunale selvstyret. 17 

Oppgaver eller nærhet viktigst? 
Samtidig kan det stilles spørsmål ved hvor viktig lokalkunnskapen egentlig er når kommunens 
oppgaver er blitt så komplekse og krevende som i dag. Regjeringen trekker i stedet frem betydningen 
av sterke fagmiljøer for at kommunene skal kunne løse sine oppgaver på best mulig måte for 
innbyggerne.18 Etter regjeringens mening styrkes det kommunale selvstyret når kommunens reelle 
beslutningsmyndighet øker, for eksempel når kommunene gis ansvar for flere velferdsoppgaver.19 
Samtidig kan det diskuteres hvilke effekter reformen vil få for det lokale handlingsrommet og 
hvor reelt det faktisk er at den statlige detaljstyringen vil avta når kommunene får ansvar for flere 
oppgaver. Det er her den underliggende konflikten mellom Senterpartiet og regjeringen ligger. 

Forfatter: Notatet er skrevet av Mari Rage Bråstein, masterstudent ved Institutt for statsviten-
skap, Universitetet i Oslo og praktikant i Civita våren 2017.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter.  
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på  tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på mari@civita.no eller civita@civita.no. 
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