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Møte med Øst-regionen  i Risør  28.05.15 
 
Kommunereformen – utfordringer og muligheter                        Siri Mathiesen      NHO Agder              



# 7 millioner 

Befolkningsveksten i Norge har de siste årene vært blant de høyeste i Europa. Hvordan skal vi planlegge for denne fremtiden? 



Fremtiden bygges nå 

• Større og sterkere bo- og 

arbeidsmarkedsregioner 

• Klimavennlige og velfungerende 

byer og bomiljø 

• Bedre organisering og økt 

gjennomføringskraft 
 



Syv brikker i byggesettet 

frem mot 2040 

• Ett statsbudsjett til investeringer i vei og 
jernbane 

• Ny infrastruktur skaper endringsbehov 

• Halvér planleggingstid – fra ti til fem år 

• Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i 
rushtiden 

• Nullutslipp fra landbasert transport i 2040 

• 700 000 nye boliger  

• Ett land med 100 kommuner, der ett 
byområde = en kommune 

 

 



NHO mener 

Bo- og arbeidsmarkedsregioner bør utgjøre et 
geografisk grunnprinsipp for ny kommunestruktur 

 

Ett byområde bør være tilnærmet likt en kommune 

 

Dagens kommune- og fylkesgrenser kan ikke være 
avgjørende for nye inndelinger 

 

Lokale myndigheter må utvise lederskap i den 
pågående reformprosessen  
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Tilveksten er ulikt fordelt 
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  Kompetanse 

  Kunnskapsbaserte arbeidsplasser 

  Infrastruktur 

 

 

 

  Omdømme 

  Samhandling 

  Effektivt byråkrati 

  Arealtilgjengelighet 
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Nasjonale mål med kommunene  
på 1950-tallet 

 

”..med bibehold av selvstyreideen legger forholdene til rette 

 

for den best mulige utvikling av næringslivet, som 
skaper stabilitet i den kommunale økonomi, 

 

gir geografisk naturlig skatteutjamning,  

kvalitetsutbygging av forvaltningsapparatet og  

den best mulige rasjonalisering av forvaltningen” 



Kommunereformen gir nye muligheter 

Tilgang på kompetanse  

Velfungerende bo- og 
arbeidsmarkeder 

Stordriftsfordeler og 
forenkling 

Regional attraktivitet 
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Klarer vi å utnytte mulighetene? 

 Presstendenser i 
byområdene 

 Attraktivitetsutfordringer i 
mange mindre regioner 

 

 Vi kan få: 

 Økt arbeidskraftmangel 

 Høyere logistikkostnader  

 Lavere innovasjonskraft 

 Økte miljø- og 
klimabelastninger 

 Press på boligbygging 
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Tilgang på kompetanse 
- Trekkes frem av kommunene selv som viktigst 

I hvilken grad vurderer du forholdene nedenfor som viktige fordeler ved kommunesammenslåing? 
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Økte muligheter for å tiltrekke seg/beholde kompetanse i
kommunen

Økt handle- og påvirkningskraft ved å stå samlet

Mer helhetlig samfunns- og næringsutvikling

Mer kostnadseffektiv drift

Rom for å omprioritere ressurser

Bedre kvalitet i tjenestetilbudet

Viktig Verken eller Uviktig Vet ikke
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Alt må ha en begynnelse………. 
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