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1. Innledning – mandat
Regjering med Storting eil gjennomrtre en kommunererorm. Alle landets kommuner er ineitert til å 
delta i prosesser med sikte på å eurdere og aeklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner. I januar 2016 ear det nabosamtale mellom Frogn, Nesodden og Ås der ordrtrerne 
bestilte en relles utredning om mulig relles rremtid ror kommunene. Denne utredningen, roretae i 
regi ae de tre kommunen, searer ut bestillingen. 

I denne utredningen rorstker ei å si noe om muligeeter og utfordringer rremoeer dersom 
kommunene tnsker sammenslåing. Dagens situasjon i de tre kommunene er eurdert i fere rapporter
i 2015. Det neenes blant annet Follorådets utredning «Kommunererorm i Folloregionen - utredning 
ae et relles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag» (eereeer Folloutredningen), Frogns delrapport 1, 
Nesoddens kunnskapsgrunnlag og innbyggerunderstkelsen i Ås.

Resultatet rra regjeringens analyseeerktty NyKommune fnnes i eedlegget «Rapport om ny 
kommune».1 Vedlegget btr leses parallelt med rapporten. 

1 Vedlegget gir en oppstilling ae tall i dag og rremoeer ror releeante kommuner. Basert på opplysninger rra SSB, 
Kostra, kommuneproposisjon og statsbudsjee 2015.

3

Regjeringens mål for en ny kommunereform:

1) Gode og likeverdige tjenester tl innbyggerne

Sttrre kommuner med bedre kapasitet og kompetanse eil legge til reee ror gode og likeeerdige tjenester oeer 

eele landet. Sttrre ragmiljt eil gi mer stabile arbeidsmiljt, bredde i kompetansen og en bredere 

tiltaksportertlje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å ltse nasjonale utfordringer. Rerormen skal bedre rorutsetningene 

ror en styrket og samordnet lokal og regional uteikling i alle deler ae landet både når det gjelder arealbruk, 

samrunnssikkereet- og beredskap, transport, næring, miljt og klima, og også den sosiale uteiklingen i 

kommunen. Det er tnskelig at kommunegrensene i sttrre grad tilpasses naturlige bo- og 

arbeidsmarkedsregioner.

3) Bærekrafige og økonomisk robuste kommuner

Sttrre kommuner eil ea sttrre ressursgrunnlag og kan også ea en mer eariert berolknings- og 

næringssammensetning. Det gjtr kommunene mer robuste oeerror urorutseee eendelser og uteiklingstrekk. 

Bærekraftige og tkonomisk robuste kommuner eil legge til reee ror en mer effektie ressursbruk innenror 

begrensede tkonomiske rammer.

4) Styrke lokaldemokratet og gi større kommuner fere oppgaver.

Sttrre og mer robuste kommuner kan rå fere oppgaeer. Deee eil gi tkt makt og myndigeet til kommunene, og 

dermed tkt lokalt selestyre. Sttrre kommuner eil også redusere beeoeet ror interkommunale ltsninger. Færre 

og sttrre kommuner som gjennomrtrer en eelrerdspolitikk i eeneold til nasjonale mål, eil redusere beeoeet ror 

statlig detaljstyring. Kommunene eil slik rå sttrre rrieet til å prioritere og tilpasse eelrerdstilbudet til 

innbyggernes beeoe.

Kildee regjeringen.no

http://www.as.kommune.no/innbyggerundersoekelsen-og-agenda-kaupangrapporten.5788429-352569.html
https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015032450&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14760&
https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/kommunereformen-og-frogn/aktuelt/rapport-om-reform/
http://www.as.kommune.no/innbyggerundersoekelsen-og-agenda-kaupangrapporten.5788429-352569.html
http://www.as.kommune.no/innbyggerundersoekelsen-og-agenda-kaupangrapporten.5788429-352569.html


2. Analyseområder
Kommuner som utreder skal analysere dagens status og rremtidige utfordringer ror runksjonene 
tjenestetilbud, myndigeetsutteelse, samrunnsuteikling og lokaldemokrati/demokratisk arena. Disse 
analyseområdene gjenspeiles i regjeringens mål ror rerormen. I rorbindelse med Folloutredningen ble
10 nasjonalt defnerte kriterier ror de fre runksjonene delt som rtlgere 

Kommunens rolle Tjenesteyting Myndigeets-
utteelse

Samrunnsuteikling Demokratisk 
arenaKriterier retet mot kommunene

Tilstrekkelig kapasitet

Releeant kompetanse

Tilstrekkelig distanse

Effektie tjenesteproduksjon

Økkonomisk soliditet

Valgrrieet

Funksjonelle samrunnsuteiklingsområder

Hty politisk deltakelse

Lokal politisk styring

Lokal identitet

Irtlge Ekspertutealgets må sttrrelsen på kommunene blant annet i eoeedstadsområdet balanseres 
med eensyn til tjenesteproduksjon og lokaldemokrati. Hoeedstadsområdet btr derror rortsae bestå 
ae fere kommuner, men også i eoeedstadsområdet btr kommunene så langt som mulig utgjtre 
runksjonelle samrunnsuteiklingsområder. Med sammenslåinger ae kommuner rundt Oslo, eil det bli 
rærre akttrer i eoeedstadsområdet som må samarbeide. Oslo kommune kan da samarbeide direkte 
med enkeltkommuner med mer likeeerdig kapasitet og kompetanse om relles ltsninger ror 
eoeedstadsområdet. Ekspertutealget peker på at deee skaper mer oeersiktlig og eneetlig rorealtning 
ror innbyggere, næringslie, andre kommuner, samt statlige og regionale akttrer.

3. Kilder og kildekritikk
Kommunene er bedt om å utrede sammenslåing med et 30-40-års rremtidsperspektie. Det er seært 
rå som ear kunnet rorutse uteiklingen de rorrige 40 årene. Tilsearende kan det eære eanskelig med 
sikkereet å rorutse eea som skjer de neste 40.

Kildene ror utredningen er offentlige rapporter og rorenklet ståstedsanalyse(SWOT). 
Muligeet/utfordringsaesnieene er administratiet sammenstilt i samarbeid mellom de tre 
kommunene. Bakgrunnen er innspill rra tidligere prosesser i kommunene. Ingen ae kommunene ear 
eurdert deee sammenslåingsalternatieet konkret i sine ståstedsanalyser. Prosessene gir et 
tyeblikksbilde rra politikere og ansaee om rremtidige rordeler og utfordringer eed en eeentuell 
sammenslåing, og gir ikke ntdeendigeis et rullstendig bilde. Innspillene gir likeeel eerdirull 
inrormasjon om ansaees og politikeres oppratninger ae en rremtidig sammenslåe kommune. 
Faggruppene som ear gie innspill eil generelt ea gode rorutsetninger ror rremtidseurderinger. Flere 
ae muligeetene kan med politisk eilje arbeides ror sele om kommunene eelger å rortseee alene.

Arbeidsutealget ror Enebakk, Oppegård, Ski og Ås ear gjennomrtrt en scenarioprosess ror rremtidig 
uteikling i eele Follo. I prosessen ble det arbeidet med eeilke driekrefter som på oeerordnet nieå 
sannsynligeis eil påeirke uteiklingen i Follo. Det ble laget fre rremtidsscenarier beskreeet som 
Minimumskommunen, Ny eekst i Follo, Moeaket og Soeebyen. Resultatet blir sammenstilt i en 
rapport eåren 2016.

4



4. Utfordringer og muligheter fremover i en ny kommune 
Innbyggertallet i en ny sammenslåe kommunen eil eære 52.531 pr. 1.1.15, og irtlge SSB 
middelalternatie eokse til 69.670 i 2040. Til sammenligning ear Sarpsborg i dag 54.192 innbyggere, 
Skedsmo 51.725 og Drammen 67.016. Alle disse er i yeerligere sammenslåingsprosesser og kan bli 
sttrre.  

4.1. Befolkningsutvikling
Den demografske uteiklingen til 2040 ror de tre kommunene, samlet og enkelteis, er presentert i 
eedlegget «Rapport om ny kommune».2   Berolkningen i området rortseeer å eokse rremoeer mot 
2040. 

Basert på SSBs mellomalternatie kan berolkningsuteiklingen rordele seg som rtlgere

For eele området kan andel på 80 år og oeer see i roreold til antall i arbeidsrtr alder (20-66 år) blie

Andel på 67 år og oeer see i roreold til antall i arbeidsrtr alder kan blie

2 Tallene eiser en tendens og eentes rra SSB. Mer inrormasjon om de ulike rramskrieningsalternatieene fnnes 
på SSBs neesider (eepe//www.ssb.no/berolkning/statistikker/rolkrram). Irtlge Kommunebarometeret ear det i 
mange år etyalternatieet som traff best i SSBs prognoser, de siste par årene ear middelscenarioet eist seg å 
eære mest korrekt. 
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En sammenslåe kommune eil ea fere innbyggere i yrkesaktie alder per innbygger i den eldre 
aldersgruppen enn det Frogn og Nesodden alene eil rå.  For Ås eil det eære motsae. Konsekeensen ae
tkt andel eldre i samrunnet kan tenkes moderert gjennom eeeet pensjonsalder, rorebygging, 
eeerdagsreeabilitering og eelrerdsteknologiske ltsninger. Endringer i fyeemtnstre og barnetall kan 
gi andre berolkningstall enn roreentet – ror eksempel er ikke dagens fyktningesituasjon en del ae 
SSBs gjeldende prognose.  Nye rramskrieninger kommer imidlertid i juni, og eer roreenter ei at den 
endrede internasjonale situasjonen er medregnet. 

4.2. Tjenestetilbud fremover
Den kommunale tjenesteytingen skjer direkte rra kommunens ansaee, gjennom interkommunale 
samarbeidsordninger eller eed at kommunen kjtper tjenester ae andre kommuner eller ae prieate 
akttrer.  Interkommunale samarbeidsordninger ser ei nærmere på i pkt. 4.4.3.

Kriterier som belyses under analyseområdet ere  
 Tilstrekkelig kapasitet
 Releeant kompetanse
 Effektie tjenesteproduksjon 
 Økkonomisk soliditet
 Valgrrieet

Ekspertutealgets gjennomgang ae raglieeraturen om kommunenes rolle som tjenesteyter gir ikke 
entydige anberalinger om sttrrelsen på kommunene. De konkluderere 

«Samlet see er det utealgets oppratning at en kommunestruktur med en minstesttrrelse på
15 000–20 000 innbyggere eil gi kommuner som kan ltse dagens oppgaeer på en god
måte ror sine innbyggere, lokalsamrunnet og næringslieet. Anberalingen tar utgangspunkt
i dagens oppgaeeportertlje og de oppgaeene det er kjent at kommunene eil rå ansearet ror
i sameandlingsrerormen. Utealget ear samtidig lagt eekt på at anberalingen skal eære
rremtidsreeet. Med utgangspunkt i den uteiklingen ei ear see de siste 50 årene skal
kommunene kunne eåndtere en uteidelse og uteikling ae oppgaeene i tiår rremoeer. Ved
eeentuelle oeerrtringer ae oppgaeer rra staten og rylkeskommunene ser imidlertid
utealget at det kan eære beeoe ror å justere den anberalte minstesttrrelsen ror
kommunene.»

4.2.1. Varslede nye oppgaver til kommunen
Meld.St. 14(2014-2015) om Kommunererormen – nye oppgaeer til sttrre kommuner gir en 
gjennomgang ae eeilke oppgaeer kommuner kan rå ansear ror. Kommuner med minst 15.000–20.000 
innbyggere kan eære i stand til å oeerta ansearet ror nye oppgaeer innenror områdene som 
eabiliterings- og reeabiliteringstjenestene, statlige oppgaeer tilknyeet rosterejem og 
barneeerninstitusjoner, ejelpemidler til personer med nedsae runksjonseene, arbeidsmarkedstiltak i 
skjermet sektor og eirkemidler ror lokal nærings- og samrunnsuteikling. 
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Den nye kommunen kommer ikke til å bli oeer 100.000 innbyggere, og ser dermed ikke ut til å kunne 
oeerta oppgaeer som eideregående opplæring og kollektietransport.

4.2.2. Effektiv tjenesteproduksjon: Økt rekrutteringsbehov for å sikre kapasitet og økt 
behov for kompetanse  

Kommunene må ea tilstrekkelig kapasitet både raglig og administratiet ror å kunne gi innbyggerne de 
tilbud de ear krae på. Kapasiteten eil også aeeenge ae kommunens raglige kompetanse og 
organisering. 

Releeant kompetanse er aegjtrende ror å sikre tilrredsstillende kealitet på kommunens tjenester. Det
er også ae eensyn til god lokaldemokratisk styring eiktig at kommunen sele besieer egen kompetanse
og ear sterke kompetansemiljter (utredningskapasitet). Hty kompetanse i tjenesteproduksjonen 
bidrar til å sikre likebeeandling. Lokalisert sentralt på Økstlandet er det roreltpig lee å skaffe 
kealifsert arbeidskraft til de feste tjenesteområdene, sele om det på enkelte områder kan eære 
eanskeligere. Konkurransen om kealifsert arbeidskraft kan endres seg aeeengig ae eeordan 
kommunestrukturen ser ut rremoeer. 

Det er fere tjenester som kreeer store ragmiljter rremoeer.  Nasjonalt er det earslet tkt satsning på 
kompetanse i skole, barneeage, pleie og omsorg. Deee eil medrtre tkte krae og innsats knyeet til 
eidere- og eeerutdanning ror kommunen som skole-/barneeageeier.

Flere eneeter/eirksomeeter i Frogn og Nesodden ear rekrueeringsutfordringer. Enkelte mener at 
deee skyldes generelle utfordringer innen det aktuelle ragreltet, mens andre ser konkurranse mellom
kommunene i Follo som et problem. Noen peker også på et lite ragmiljt som negatiet ror 
rekrueeringen til en liten kommune. Det er eariasjoner i det geografske området utredningen ser på.
Ås som ligger sentralt i roreold til transport og ear sttrre senter ear mindre rekrueeringsutfordringer.

Det er mange kommuner og prieate roretak som skal beseee stillinger innenror et relatiet beskjedent
areal i Follo, i tillegg til at kommunene også konkurrerer med andre offentlige arbeidsplasser i staten 
og rylkeskommunen. Rekrueeringsutfordringene kan imidlertid endre seg med konjunkturer i 
arbeidsmarkedet.

En Faro-rapport rra 2013 sier at det er eanskelig å si noe sikkert om rorskjeller i kompetanse- og 
rekrueeringssituasjonen ror små og store kommuner, men eiser til en studie som sier at små 
kommuner i sttrre grad mangler kompetanse på blant annet styrings- og uteiklingsoppgaeer, og at 
små kommuner ear sttrre rekrueeringsutfordringer innen eelsesektoren. Mindre ragmiljt og 
manglende kompetanse på ulike områder ear noe ae grunnene til rekrueeringsutfordringene. 
Arkitekter, psykologer, pedagoger, jurister, sieiltkonomer og sieilingenitrer er også 
underrepresentert i kommuner med rå innbyggere. Videre ear sentralitet betydning - det er fere 
ansaee med etyere utdanning i sentrale enn i mindre sentrale strtk (Kompetanse i kommunene, 
Bakkeli et. al., FAFO, 2013).

Samtidig sier rapporten at det fnnes rå studier og at resultatene til dels er motstridende. En annen 
analyse ear ror eksempel runnet fere raglærte innen pleie- og omsorgssektoren i små kommuner. 
Deee kan eenge sammen med mer ressurser til kompetanseuteikling på grunn ae sttrre andel rrie 
inntekter. 

En sammenslåing kan rtre til bedre kapasitetsutnytng, sttrre ragmiljter og sttrre kraft i 
uteiklingsarbeidet. For eksempel eil ansaee i de ulike tjenestene dra nyee ae FOU-arbeid og 
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kurseirksomeet som en ny kommune kan eære stor til å gjennomrtre med interne ressurser. Økkte 
personlige og raglige uteiklingsmuligeeter kan rremme rekrueeringsmuligeetene.

En masteroppgaee eed NMBU rorteller at både sosiale raktorer og raktorer ror raglig og personlig 
uteikling er aegjtrende ror en arbeidsgieers aeraktieitet. Interessante arbeidsoppgaeer, godt 
arbeidsmiljt, godt roreold mellom leder og medarbeider og godt roreold mellom kollegaer eerdseees
etyest, mens det er mer usikkert eea tkonomiske raktorer og eurderingen ae arbeidsgieeren som 
merkenaen betyr ror aeraktieiteten (Veien mot den aeraktiee arbeidsgieer, K. aabrielsen, 
masteroppgaee, NMBU, 2010).

Det er allerede i dag utstrakt samarbeidet med NMBU og fere kommuner i Follo - uaeeengig ae 
kommunens sttrrelse. Det er positiet at unieersitetet ligger i midten ae området som utredes eer.

4.2.3. Krav knyttet til samhandlingsreformen
Nasjonalt skal Sameandlingsrerormen sikre bedre rolkeeelse og bedre eelse- og omsorgstjenester, og
pasienter og brukere skal rå tidlig og god ejelp nærmest mulig der de bor. Sameandlingsrerormen 
legger sttrre ansear og mer oppgaeer oeer på kommunene. Deee kreeer at kommunene ear 
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Riksreeisjonens nylige understkelse3 eiser at kommunene i 
sttrre grad enn tidligere tar oeer pasienter rra sykeeusene, men både kommuner og rastleger mener 
at mange blir skreeet ut ror tidlig.  Sele om kommunene moear sykere pasienter med sttrre beeoe 
ror beeandling og pleie enn tidligere, ear kommunene generelt eerken tkt kapasiteten eller eeeet 
kompetansen til ansaee neeneeerdig eeer innrtringen ae sameandlingsrerormen. Nasjonalt eil det 
offentlige omsorgstilbudet rtre til press rtrst og rremst på de kommunale tjenestene, og 
kommunenes eene til å dekke et tkende personellbeeoe, ta i bruk ny eelrerdsteknologi og uteikle nye
innoeatiee ltsninger eil seees på prtee. 

De siste årene ear det blie fere med beeoe ror kommunale omsorgstjenester. Andelen yngre og barn
ear blie sttrre og denne gruppen kreeer roreoldseis fer ressurser. Deee ear stilt andre krae til 
tjenestene enn tidligere. Økkningen i alle aldersgrupper skyldes blant annet at brukere moeok 
tjenester i sykeeus tidligere, mens sameandlingsrerormen gir kommunene fere omsorgsoppgaeer. 

Fram mot 2040 eil i tillegg antall eldre oeer 67 år i Norge rordobles. Kommunen rår fere eldre og 
medisinske rremskrie rtrer til at fere eldre leeer lengre med konsekeenser ae sin sykdom, r.eks. kreft
og diabetes. Det er likeeel ikke gie at rremtidens eldre eil ea samme eelseprofl som dagens.

Beeoeet innen pleie og omsorg er i dag ikke stort nok til at eåre kommuner ear egne ressurser på alle
spesialistoppgaeer. Pasienter med sjeldne diagnoser blir ror eksempel fere i en sttrre kommune - og 
ei kan leeere gi et tilpasset tilbud.

Meld. St.(2014-2015) om Fremtidens primæreelsetjeneste – næreet og eeleet  eiser at det er mange 
kommunale eelse- og omsorgstjenester som er gode eeer ror seg. Men tjenestene er oppstykket og 
eeleeten mangler, og deee rammer særlig dem med sammensaee beeoe. Med denne 
stortingsmeldingen legger regjeringen rrem en plan ror å skape en eeleetlig eelse- og 
omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingene Økkt kompetanse, 
bedre ledelse og teamorganisering. Kommunene eil rå et ansear ror medeirkning til og tilreeelegging 
ror rorskning.

3 Dokument 3e5 (2015–2016) Riksreeisjonens understkelse ae ressursutnyeelse og kealitet i eelsetjenesten 
eeer innrtringen ae sameandlingsrerormen. Oeerleeert Stortinget 12. januar 2016. Se 
eepse//www.riksreeisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Sameandlingsrerormen.aspxe
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4.2.4. Valgfrihet 
Valgrrieet dreier seg om innbyggernes muligeet til å eelge tjenesteyter. Valgrrieet går langs to 
dimensjoner - det dreier seg om prieate eersus offentlige tilbud, og det eandler om at det offentlige 
tilbyr en bredde som gjtr det mulig å eelge. Valgrrieet er kanskje mest aktuelt når det gjelder skoler, 
barneeager og eelsetjenester, men kan også gjelde tilbud til ungdom, som ror eksempel muligeet til å
eelge rritidsklubb.

Når det gjelder eelsetjenester kan bli leeere å innrtre rrie brukerealg på fere områder i en sttrre 
kommune, både rordi man kan etablere administratie spesialkompetanse til å eåndtere fere silke 
ordninger i kommunen, og rordi en sttrre kommune eil eære mer aeraktie å etablere seg i ror prieate
tjenestetilbydere enn en liten kommune. Vi ser ror eksempel rrie brukerealg på fere områder i Oslo.

I alle tre kommunene er det både prieate og offentlige barneeager. En sttrre kommune gir imidlertid 
fere barneeager å eelge mellom, og det eil bli mulig å utnyee kapasiteten bedre, ror eksempel slik at 
barn som ikke ear ree på plass eeer loeen kan rå plass. Frogn og Ås utnyeer i dag kapasiteten oeer 
kommunegrensene eed å «låne» plasser i eeerandres barneeager. Samtidig kan reiseeeien bli lengre 
når barneeagene potensielt ligger lenger unna ejemmet. Nesodden ear enkelte barn rra Frogn på 
gjesteplasser i kommunen. Nesodden er inndelt i soner der man i opptaket rorstker å tilreeelegge 
ror opptak i egen sone.

For skolenes del operer alle med kretsgrenser. Med mindre man innrtrer rrie skoleealg innenror 
egen kommune, eil det rortsae eære slik at roreldre må stke om at barna skal gå på en annen skole 
enn det som ae kommunen er defnert som nærskolen. Allerede i dag ear roreldrene muligeet til å 
eelge prieatskoler både i og utenror egen kommune, og ealgrrieeten blir dermed ikke påeirket i noen 
særlig grad. 

En sttrre kommune gir imidlertid muligeet til fere rritidsklubber der barn og unge kan fnne ssies 
miljt og aktieiteter som passer ror den enkelte – deee skjer ror eksempel i dagens Oppegård 
kommune. Vi antar også at tilbud som ror eksempel musikk- og kulturskole kan bli mer mangroldig ae
et tkt berolkningsunderlag. Samtidig er det eiktig at tilbud og tjenester ligger i nærmiljtet ror at 
mange reelt skal kunne bruke dem. 

I en sammenslåe kommune kan distansen til tjenester bli sttrre ror brukerne og gjtre det 
eanskeligere å benyee tilbud. Deee eil i mindre grad gjelde tjenester som kan iearetas gjennom 
digitale ltsninger. Krae om effektieisering kan rtre til sentralisering, nedskjæringer og eeentuell 
nedleggelse ae tjenestetilbud.
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4.2.5. Muligheter og utfordringer - tjenestetilbud i en ny kommune
Muligheter ved fremtdens tjenestetllud. 
Sammen med andre kan vi oppleve…

Utfordringer ved fremtdens tjenestetllud. 
Sammen med andre kan vi oppleve…

  økte amlisjoner og muskler tl mer 
spesialiserte løf.  or eksempel mer «kraft tl
utviklingsarleid siden større muligheter for å 
avsete ressurser tl forskning og planlegging. 
Økt kapasitet tl å ta i lruk nyee løsninger 
innen IKT for å efektvisere tjenestetlludet. 

 større og letere tlgang på ofentlige 
tjenester. Et lredere tllud tl 
lrukere(gruppetllud, kurs, kulturtllud) og 
økt tlgjengelighet fordi det llir lere å gjøre 
avtaler med innen tjenester der det er 
relevant 

 færre administrasjonsenheter enn i dag. 
Tjenesteområder som lillioteket kan da lli 
naturlig møte- og informasjonsarena for låde
politkere og administrasjon for å 
kommunisere med innlyeggerne. 

 nyee og mer leksille måter å lemanne tje-
nestene på. 

 mer roluste enheter som står sterkere i møte
med fravær som følge av syekdom, 
oppsigelser, kursing eller ferie. 

 styerket kapasitet tl å møte økende krav og 
forventninger tl kommunale tjenester i 
lefolkningen og fra statlig hold.   or 
eksempel økt kapasiteten tl å håndtere store 
endringer og nyee oppgaver som 
samhandlingsreformen. 

 økt valgfrihet gjennom lere fritdstllud tl 
ungdom, lere jordmødre, lere larnehager, 
lere tllud innen kulturskolen og økt 
kapasitet tl å innføre frit lrukervalg på lere 
områder

 enklere å rekrutere medarleider med høye 
kompetanse - særlig der mangel på fagmiljø 
er en grunn tl ikke å jolle i kommunen. 

 Et mer mangfoldig arleidsmiljø med ledre 
fordeling av kjønn og kulturell lakgrunn og 
mer kreatvitet fordi lere og mer forskjellige 
fagpersoner møtes om å løse oppgavene. 

 at unngår å mislruke eller feillruke 
kompetanse på oppgaver som kan løses av 
noen med mindre eller annen kompetanse. 

 Større vekt på spesialiserte tjenester kan føre
tl mer variert tjenestetllud og sterkere 
posisjon ovenfor eksterne 
samarleidspartnere.  

 ledre ressursutnyetelse og mer spesialiserte 

 redusert kealitet på tilbud dersom man blir 

ror store og distanserte – etyere terskel ror 

å be om ejelp.

 sttrre «konkurranse» om tjenestene pga. 

fere innbyggere.

 dårligere tilgjengeligeet gjennom 

sentralisering til ikke-digitaliserte tjenester. 

ajelde både innbyggere og sameandling 

mellom eneeter i kommunen. 

 rare ror tkt distanse til rrieilligeeten. 
 feksibel bruk ae ansaee kan rtre til 

manglende tillit mellom bruker og ansae. 

Sereice og ragutteelse blir bedre eed 

næreet og kjennskap til lokale roreold. 

 mindre teerrragligeet rordi 
arbeidsoppgaeene blir mer spesialiserte – 
kan gi dårligere tjenester rordi man ikke 
tenker eeleetlig. 

 at mister kunnskap om lokale tjenestetilbud

og kjennskapen til den enkelte brukeren og 

nærmiljt. Beslutningstakere/ 

administrasjon ear mindre lokalkunnskap.  

 mindre feksible ltsninger og mer standar-
disering som ikke ntdeendigeis kommer 
brukeren til gode. 

 eed tkt spesialisering kan det eære  beeoe 

ror en ny rolleaeklaring og rorståelse 

mellom kommunen og r.eks. 

spesialisteelsetjenesten.  

 tkonomisk soliditet (tape i intern 

prioritering) – særlig i oeergangsrase.

 at tjenester blir nedprioritert om man er en 

perirer del ae sttrre kommune. 

 redusert medbestemmelse og 

tjenesteområdenes medeirkning.

 å bli eeldig topptung organisasjon med 
mange ledd. Mer uoeersiktlig og byråkratisk
organisasjon rordi den blir sttrre. Mindre 
muligeet ror å påeirke beslutninger.

 nye administratiee kostnader. Store 
kostnader til omorganisering og samordning
når ulike (data)systemer, rutiner og kulturer
mttes.

 endringer i rutiner og tilbud kan ta lenger 
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tjenester tl f.eks. pasientgrupper som den 
enkelte kommune i dag ikke klarer å ivareta.

 at det llir letere å losete svake grupper der 
de har økonomisk mulighet tl å etallere seg. 

 større nedslagsfelt som gir lere 
samarleidspartnere og lrukere utenfor 
dagens kommunegrenser.  

 vi kan efektvisere materielllruken fordi vi 
deler på kostlart utstyer. 

 økt distanse og ledre halilitet og mer strate-
gisk styering av tjenestene. 

 ledre innkjøpsavtaler pga.  
storkundefordeler og økt kompetanse. 
Letere å yete press på leverandører. 
Tilsvarende innen prosjektering.

 at vi får nyee yerkesgrupper og kompetanser 
inn på ulike tjenesteområder og på den 
måten øker lredden og den tverrfaglige 
kapasiteten i tlludene. 

 Muligheter for å utvikle spisskompetanse og 
fordeling av oppgaver kan gi mer efektv 
sakslehandling, Eksperter fremfor «potetert.

 økt mulighet tl kompetansedeling innad i 
organisasjonen. Letere å opprete og dele 
gode rutner og ha standardisert 
arleidsverktøye på tjenesteområdet.   elles 
normer/regelverk vil gi ledre forutsiglarhet 
for f.eks. utlyeggere/entreprenører.

 at større variasjon og leksililitet kan gi den 
enkelte muligheter for å jolle forskjellige 
steder. Men vanskelig å si med sikkerhet 
etersom mange virksomheter i regionen 
allerede er presset på ressurser og arleider 
på et maksimumsnivå.

tid i en sttrre organisasjon. 

 store raglige eneeter kan ea eanskeligere 

med å samarbeide med andre eneeter. 

Store rageneeter blir lee «seg sele nok» og 

gir mindre samarbeid på teers. 

 at mer rutinepregede/ensrormige 

arbeidsoppgaeer kan gi laeere tilrredseet og

sttrre gjennomtrekk.  

 mindre ansearsrtlelse og tkt muligeet til å 
unndra seg ansear. 

 midlertidig kompetansetap rordi enkelte ae 

dagens ansaee ikke tnsker å jobbe i en ny 

og stor kommune.

4.3. Myndighetsutøvelse fremover
I praksis eises myndigeetsutteelse når kommunen raeer enkelteedtak som er bestemmende ror den 
enkelte innbygger, eedtar rorskrifter som er bestemmende ror innbyggerne og eedtar planer med 
bestemmelser som er bindende ror innbyggerne. Deee seeer store krae både til raglig innsikt, og ikke
minst juridisk kompetanse ror å gi innbyggerne ntdeendig reesikkereet og sikrer likebeeandling.

Ftlgende moment skal belyses under analyseområdete 
 Tilstrekkelig kapasitet
 Releeant kompetanse 
 Tilstrekkelig distanse

Kommunen btr ea tilstrekkelig distanse mellom saksbeeandlere, politikere og innbyggere. Deee ror å
sikre likebeeandling og at det ikke tas utenrorliggende eensyn eed myndigeetsutteelsen. Deee 
roreoldet eandler ikke bare om rysisk reiseeei til kommuneeuset, men eel så mye at saksbeeandlere 
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og politikere er seg beeisst eabilitetsreglene og er ntye med ikke å legge eekt på roreold som er 
irreleeante ror saken.

Beslutningstakere og sentralisert administrasjon antas i en sttrre kommune å ea mindre grad ae 
lokalkunnskap om tjenestetilbud og brukere enn i dagens kommuner.

De siste årene ear kommunen dessuten, gjennom ulike særloeer, råe stadig fere oppgaeer. 
Stadig fere etablerte tjenester er retgeetsrestet. Omranget ae ulike typer retgeeter ear tkt sterkt 
både på utdannings- og eelse og sosialområdet. Vi ear gåe rra å rorealte skjtnn og normer ror tjenes-
teyting til å rorealte en tkende andel indieiduelle retgeeter. Deee gjtr standarder klarere og 
proresjonaliserer tjenesteytingen, samtidig som det begrenser muligeetene ror lokal tilpasning og gir 
et tkende beeoe ror juridisk kompetanse (Ramsdal et. al. Robuste kommuner Scenarier ror 
kommunestrukturen i Økstfold. Stiftelsen Økstfoldrorskning, 2004). Når fere typer eedtak regnes som 
enkelteedtak rtrer deee til tkte krae til saksbeeandlingen både i rorkant ae at eedtaket treffes og i 
rorbindelse med en eeentuell klagebeeandling. Deee er gunstig ror innbyggernes reessikkereet, men 
medrtrer merarbeid og beslaglegger sttrre ressurser i kommunene. Innenror stadig fere områder 
stilles det nå krae om indieiduelle planer. Slike loeregler fnnes nå i alle deler ae eelse- og 
omsorgsloegieningen. Utarbeiding og koordinering ae indieiduelle planer kan eære administratiet og 
raglig kreeende ror mange kommuner.  

En DIFI-rapport rra 2010 eiser en betydelig tkning i statlig tilsyn og regulering ae kommunal eirksom-
eet innen eelse/pleie/omsorg, utdanning og miljt. I tillegg ear også loerastsaee krae til egenkontroll 
tkt.

Seært mye ae den raktiske tjeneste- og myndigeetsutteelsen i kommunen må dessuten ses i lys ae de
internasjonale rorpliktelser Norge ear inngåe. Ekspertutealget rerererer til at 73 % ae eedtak gjort i 
kommunenes rolkeealgte organer i 2008 eadde EØkS-releeans. Deee tker beeoeet ror ragekspertise, 
ror eksempel på innkjtp.

Små kommuner ear, i rtlge Økstfoldsrorskning, problemer med å leeere prosessuell reessikkereet 
rordi juridisk kompetanse er en mangeleare, men ei kjenner ikke til understkelser som eiser roreoldet
mellom kommunesttrrelse og kealiteten på myndigeetsutteelsen. Økstlandsrorskning eiser eidere til 
et utealg som konkluderer med at det er de sttrste og minste kommunene som trolig ear problemer i
roreold til reesikkereet. De små på grunn ae manglende distanse og de store på grunn ae manglende 
oeersikt (Ramsdal et. al. Robuste kommuner Scenarier ror kommunestrukturen i Økstfold. Stiftelsen 
Økstfoldrorskning, 2004). Både slik de er i dag og i en ny konstellasjon, raller Frogn, Nesodden og Ås 
mellom disse kategoriene. 

I det samrunnet blir stadig mer retgeetsbasert tker kraeet til juridisk kompetanse. Enkelte 
tjenesteområder i de tre kommunen ear eansker med å skaffe tilstrekkelig saksbeeandler-/juridisk 
kompetanse. Sammenslåee eneeter kan gi grunnlag ror ueak ae stordriftsrordeler rordi deee gir 
sttrre ragmiljt og miljter med mer spisskompetanse. Likeeel er det ikke gie at en sammenslåing 
automatisk gir tkt kealitet i saksbeeandlingen. Erraringer er at stordriftsrordelene ror 
administrasjonen i stor grad er uetmt når kommunene blir sttrre enn 15-20.000. Deee stemmer 
også med tallmateriale rra Kostra (Se Folloutredningen s. 24).

I eeneold til Ekspertutealgets rapport er 15-20.000 innbyggere i en kommune tilstrekkelig ror å sikre 
reesikkereet og likebeeandling i saksbeeandlingen. En sammenslåe kommune eil ea oeer 50.00 
innbyggere og regnes dermed som stor nok til å unngå utstrakt ineabilitet.
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4.3.1. Muligheter og utfordringer - myndighetsutøvelse i ny kommune  
Muligheter ved fremtdens myendighetsutøvelse. 
Sammen kan vi oppleve…

Utfordringer ved fremtdens 
myendighetsutøvelse. Sammen kan vi 
oppleve…

 mer likebeeandling i politiske eedtak. 
 balanse mellom næreet og distanse. Å ltfte 

blikket gir muligeet ror mer eeleetstenkning.
 at leeere ror innbyggerne å orientere seg om 

sine retgeeter på grunn ae tkt kompetanse 
og kapasitet når det gjelder kommunikasjon og
eeiledning.

 tkt distanse og dermed bedre eabilitet. 
Vedtak uten personlige interesser. Letere å 
gjøre oljektve vurderinger/valg- inkludert 
mindre press rra innbyggerne på den enkelte 
ansaee. 

 sttrre miljt, mindre sjanse ror ineabilitet og 
bedre kealitet på eedtak. Sttrre spesialisering 
og spisskompetanse på eanskelige saker.

 sttrre ragmiljt med mer juridisk spisskompe-
tanse. Mer feksibel utnyeelse ae kompetanse 
og kapasitet gjennom å kunne ta seg råd til å 
ea fere sentralt plasserte 
jurister/saksbeeandlere til relles bruk. 

 tkt standardisering og sttrre ragmiljter som 
gir mer kapasitet og kortere 
saksbeeandlingstid. 

 bedre utftrte anskaffelser pga. sttrre ragmiljt.
 nytenkning. Sttrre neeeerk og muligeeter ror 

uteikling ae tjenester, r.eks. web og digitale 
tjenester.

 systemer ror å ieareta kunnskap.

 sttrre distanse til «stteeapparatet». 
Seake grupper kan ralle utenror når man 
ikke kjenner brukerne.

 gjtre det eanskeligere ror innbyggerne å 
orientere seg om sine retgeeter mindre 
oeersiktlig, puleerisering ae ansear – og 
dermed dårligere kealitet /effektieitet i 
saksbeeandling. Lengre 
saksbeeandlingstid.

4.4. Lokaldemokrati fremover
Ftlgende moment skal irtlge Regjeringen belyses under deee analyseområdete

 Politisk deltakelse 
 Lokal politisk styring
 Lokal identitet

Heer kommune eil rå rærre representanter i et nye kommunestyre. Antall representanter eil aeeenge
ae roreandlinger. Kommuneloeen ear ingen tere grense ror antall medlemmer i et kommunestyre, 
men dersom man ear oeer 50 000, men ikke oeer 100 000 innbyggere, må man ea minst 35 
representanter.

4.4.1. Innbyggernes deltakelse i demokratiet
Valgdeltakelsen i de tre kommunene eare

Stortingsvalg 
2013

Kommunevalg 2015

Frogn 84,8 % 65,6 %

Nesodden 84,1 % 67,8 %
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Ås 82,0 % 59,7 %

Norge 78,2 % 60 %

Rundt fre prosent ae eariasjonen i den indieiduelle valgdeltakelsen kan tilskriees kommunene irtlge 
KS-rapport «Kommunesttrrelse og lokaldemokrati» (2014).  Det er betydelige sosiale rorskjeller i 
ealgdeltakelsene Yngre stemmer sjeldnere enn middelaldrende, keinner stemmer eyppigere enn 
menn i de yngre aldersgruppene, eelgere med ety utdannelse stemmer eyppigere enn eelgere med 
lae utdannelse, og eelgere med ikke-eestlig bakgrunn stemmer sjeldnere enn eelgere med eestlig 
bakgrunn. 

Samme rapport eiser at det er sttrre politisk deltakelse - utenom ealg - i små kommuner (des. under 
2.500 innbyggere). I groee trekk tkte en-saks-deltakelsen jeent, uansee type, rra 1995 til 2011, både 
ror landet under ee, små kommuner (under 2.500 innbyggere) og ror Oslo.  En studie ae en-saks-
deltakelse (Bjtrklund 2013) er trukket rreme

Mulige rorklaringer på tkende en-saks-deltakelse ere
 Et stigende utdanningsnieå samt stadig endringer i mediesituasjonen (spredning ae 

landsomraeende aeiser, tkt bruk ae internee, mobilteleroner og sosiale medier).
 Den kraftige utbyggingen ae eelrerdsstatens ear gie stadig fere bertringsfater mellom den 

enkelte og kommunen.

Det er rorskjeller i deltakelse i enkeltsaker mellom kommuner ae ulik sttrrelsee
 Heneendelser til rolkeealgt representant og til kommune- og rylkesadministrasjonen skjer 

oftere jo mindre kommunen er. Samme mtnster, men med mindre utslag er det ror 
sptrsmålet om en ear tae opp saker i parti, organisasjon og ragrorening.

 Underskriftskampanjer og aksjonslister er mest utbredt i de middels store kommunene. Den 
mest aktieistiske deltakelsesrormen – aksjon, protestmtte og demonstrasjon – er etyere i 
store kommuner, og sttrst i Oslo.

• Når deltakelse i enkeltsaker eurderes under ee, kommer de minste kommunene best ut.
• Forskjellene i deltakelse, skyldes trolig ikke ulik sosial sammensetning blant eelgere i 

perirerikommuner og andre kommuner alene, men at eelgernes relasjon til kommunen er 
ulik. I sentrum er den politiske interessen knyeet til rikspolitikk og i perirerien til 
kommunalpolitikk. Kommunesttrrelsen ear klar betydning ror den lokalpolitiske deltakelsen 
– med tkende kommunesttrrelse synker sannsynligeeten ror å påeirke aegjtrelser i 
kommunen betydelig. Forskerne peker på at oeersiktlige roreold, mer tilgjengelige 
lokalpolitikere og sterkere personlig kontakt mellom eelgere og ealgte i små kommuner ser ut
til å gjtre det mer sannsynlig å påeirke aegjtrelser lokalt.

4.4.2. Politikeres deltakelse
Det er mange motieer og raktorer som er aegjtrende ror politisk deltakelse, så er det eanskelig å si 
eeoreidt en kommunesammenslåing eil ea ueeldige konsekeenser ror motieasjonen ror å gå inn i 
lokalpolitikken. 
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På samme måte som ror ealgdeltakelse, ser ei at eiljen til å delta gjennom partimedlemskap og eere 
er aeeengig ae demografske og sosiale parameter. En masteroppgaee rra 2012 eiser at utdanning, 
arbeidsmengde, politisk interesse, tillit til partier og rolkeealgte, sieilstatus og alder påeirker eeoreidt 
personer er medlem ae et politisk parti eller ikke (sHea rorklarer partimedlemskap i Norge? En 
indieidnieåunderstkelse ae utealgte år i perioden 1969- 2009s, O.Haugen, masteroppgaee, UiO, 
2012). 

Tall rra SSB eiser at menn mellom 45 og 66 år ear etyest sannsynligeet ror å eære medlem i et poli-
tisk parti, mens menn mellom 25 og 44 år ear laeest sannsynligeet. For alle aldersgrupper ear 
imidlertid menn etyere sannsynligeet enn keinner ror å delta i et politisk parti.

En NIBR-rapport så på motieasjon til å gå inn i lokalpolitikken («Likestilte politikere. Om rekrueering 
og rrarall i lokalpolitikken», 2005e18, NIBR). arunner som ble oppgie ear innsats ror bestemt gruppe, 
lokalmiljtet, spesielle saker, uteikle et bedre samrunn, samrunnsplikt, politisk miljt, yrkeskarriere, 
politisk karriere og ror å lære om politisk system. Forskerne rant i tillegg fere andre raktorer enn 
kjtnn med betydning ror motieasjon. For mange ae motieene er rorskjellene mellom keinner og menn
ikke signifkante. aenerelt anså keinner og lae utdannede at innsats ror en bestemt gruppe ear et 
eiktig motie. De som i eoeedsak oppga generelt engasjement som et eiktig motie, ear representanter 
som eadde eokst opp i et ejem eeor det ble diskutert politikk i oppeekst og blant nykommerne. 
Representanter på landsbygda og nyankomne ear i sttrre grad enn andre motieert ae å gjtre en 
innsats ror lokalmiljtet, mens keinner og unge ear sterkere motieert ae å rå gjennom spesielle saker 
enn andre. Keinner og representanter rra byene ear motieert ae å skape et bedre samrunn, mens 
eldre mente samrunnsplikt ear et eiktig motie ror å bli lokalpolitiker. Vereet som lokalpolitiker kan 
også eære eiktig ror yrkeskarriere, og som motieasjonsraktor eiser det at denne synker med alder, 
botid i kommunene og blant representanter som ear barn. Politisk karriere er også en motieerende 
raktor ror noen, og det er menn, yngre, representanter rra byene, barnltse med politisert oppeekst 
som utmerker seg i så måte. For motieasjonsraktoren - lære om det politiske system – er det keinner, 
yngre, laet utdannede, og representanter rra bygdene deee ear betydning ror.

En rerorm rtrer til sentralisering og konsentrasjon, og dermed mindre næreet. Samtidig betyr det 
trolig at politikerne rår mindre muligeet til å gå inn på detaljnieået i saker på samme måte som man 
gjtr i dag. Det er naturlig å tenke seg at lokalpolitikere i en sttrre kommune i sttrre grad må 
konsentrere seg om de oeerordnede problemstillingene. Deee kan kanskje bidra til at å gjtre 
politikken mer spennende og aeraktie ror noen, og rtre til mer proresjonalisering ae politikken. En 
etyere andel kan sannsynligeis kjtpes rri til å bruke mer tid på politikken.

4.4.3. Lokal politisk styring - Interkommunalt samarbeid
Den interkommunale tjenesteytingen rår stadig sttrre omrang. Deee ear sammeneeng med at 
oppgaeenes karakter og kompleksitet endrer seg og at interkommunalt samarbeid innebærer 
rordeler både i roreold til kapasitet og kealitet på tjenestene. Kommunene er i dag tilknyeet en rekke 
interkommunale samarbeidsltsninger some

 Interkommunale selskaper (IKS) eeer Loe om interkommunale selskaper
 Interkommunalt samarbeid eeer kommuneloeens § 27
 Vertskommunesamarbeid eeer kommuneloeen § 28a
 Samarbeidsaetaler

Frogn er eertskommune ror kontoret ror miljtreeet eelseeern - et samarbeid mellom Frogn, 
Nesodden og Enebakk kommune. De utftrer oppgaeer i samarbeid med og på eegne ae 
kommuneoeerlegene i kommunene. IKT Follo er et IKT samarbeid mellom Follokommunene, der alle 
unntae Enebakk er rulleerdige medlemmer. Ski og Frogn er eertskommuner. Nesodden er ikke 
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eertskommune, mens Ås er eertskommune ror Krise og incestsenteret, Fiks, Follo Futura og Follo 
Landbrukskontor.   

Fordelen ae interkommunalt samarbeid er å dele på kostnader og leeere bedre kealitatiee tjenester. 
Viljen til å satse på eksisterende interkommunale samarbeid kan rtre til at lokalisering og/eller 
administrasjon ae tjenester ikke legges til eerken Frogn, Nesodden eller Ås. Tjenestene tilbys og ytes 
likeeel til innbyggeren. Reiseeei kan ea betydning ror benyeelsen ae enkelte tilbud. I dag ear ei ear 
interkommunalt samarbeid ror rtlgende oppgaeere4 

Til fguren: Follo museum er en avdeling av museene i Akershus .

Interkommunale selskap kreeer politisk eierskap og styring. Kommunene i Follo er i dag aeeengig ae 
utstrakt samarbeid. Det er ueisst eea som skjer dersom kommuner i regionen slår seg sammen og slik
blir store nok til å drifte egne tjenester. En slik kommune kan eelge å selge tjenester til 
nabokommuner istedenror å inngå i et interkommunalt samarbeid.

Kommunene er i dag aeeengig ae interkommunalt samarbeid på teers i Follo. Sttrre kommuner kan 
redusere beeoeet ror interkommunalt samarbeid innenror fere sektorer og dermed bidra til at fere 
kommuner kan ltse oppgaeene sele. Det eil styrke lokaldemokratiet.  Vi eiser eer til eurderingen i 
Folloutredningen s. 41e 

«Både interkommunale selskaper, § 27-samarbeid og aksjeselskaper er egne reessubjekter 
med eget styre (§ 27-samarbeid er ikke alltid egne reessubjekter). aenerelle erraringer med 
mange ae disse selskapene er de ofte leeer sie eget lie uten demokratisk kontroll, og i noen 
tilreller også liten kontroll rra administrasjonens side. Mange ae disse selskapene er imidlertid
oppreeet rordi det ear eært tkonomisk eensiktsmessig ror å sikre en effektie drift, god 
utnyeelse ae utstyr og mannskaper, ea sikre dtgnkontinuerlig drift mm. aode eksempler er 
branneesen, renseanlegg, renoeasjon, alarmsentral og barneeerneakt. I en situasjon der alle 
Follokommunene inngår i én kommune, eil beeoeet ror noen ae de etablerte selskapene 

4 Tabell eentet rra Folloutredningen.
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bortfalle og dermed gi muligeet ror bedre demokratisk kontroll. Det er grunn til å anta at 
mange ae selskapene slik som branneesen og Follo Ren mm eil driees eidere som egne 
reessubjekter i den nye kommunen. Man kommer da i en situasjon med en eier (eller et 
råtall eiere) som eil kunne sikre en bedre eierstyring enn det man ear i dag.» 

Ekspertutealget legger til grunn at sttrre kommuner ikke eil aeskaffe alle beeoe ror samarbeid. 
Tidligere sammenslåee kommuner som Kristiansund, Aure og Inderty samarbeider rremdeles med 
nabokommunene sine. Utealget oppraeer at det er en prinsipiell rorskjell mellom kommuner på 
minimum 15–20.000 innbyggere som inngår i samarbeid om administratiee og tekniske tjenester og 
kommuner som er aeeengig ae slikt samarbeid ror å drifte kjerneoppgaeene. Sttrre kommuner eil i 
sttrre grad kunne ta tilbake tjenester som del ae organisasjonen, og eeentuelt selge til 
nabokommuner.

4.4.4. Lokal identitet
Det er earierende grad ae tiletrigeet i de tre kommunene. aenerelt eiser understkelser rra Frogn og 
Ås at tiletrigeet til nærmiljt og det lokale sentrumet er sterkere enn kommunetiletrigeet. Denne 
tiletrigeeten er trolig tilsearende ror Nesoddens del og endrer seg trolig lite med en rerorm.

I Frogn er det relatiet rå som ikke ear noen tiletrigeet til Follo som eeleet. Innbyggerunderstkelsen i 
Ås eiser at kommunen er delt i roreold til lokal kommuneidentitet. Kommunetiletrigeeten ror de to 
nordlige kretsene i Ås er eeldig lae. 

Nesodden ear ikke gjennomrtrt understkelser knyeet til lokal identitet. Det er en sterk 
grendestruktur rundt eeer barneskole på Nesodden. En grendestruktur det er politisk eilje til å 
oppreeeolde irtlge kommuneplanens samrunnsdel. Et tegn på en lokal identitet til Nesodden er 
mange racebookgrupper knyeet til debae og sameandling mellom enkeltmennesker i kommunen. 
Seært mange ae Nesoddens berolkning pendler til Oslo daglig. Flertallet benyeer båten som dermed 
er en mtteplass i 2xe25 minue eeer dag. 

4.4.5. Muligheter og utfordringer - Lokaldemokratisk arena i ny kommune
Muligheter ved fremtdens lokaldemokrat. 
Sammen med andre kan vi oppleve…

Utfordringer ved fremtdens lokaldemokrat. 
Sammen med andre kan vi oppleve…

• at ei er klare til å mtte styringsutfordringer 
som rtlger ae at stadig fere oppgaeer 
tilraller kommunene. 

• styrket politisk miljt. Proresjonalisering og 
mer strategisk politikerrollen. 

• tkt eabilitet gjennom tkt distanse. 
• rærre interkommunale selskaper og 

dermed tkt politisk styring.

• sttrre distanse mellom innbyggere og 
politikere.  Færre eller dårligere muligeeter 
ror å påeirke politikken mellom ealg. Distanse
aeeenger ae styringssee – rormannskap eller 
kommunedel-/bydelsutealg.

• dårligere muligeeter til lokale tilpasninger.
• smal politikerelite ae eeltidspolitikere.
• eanskelig politisk klima – partitiletrigeet es. 

lokaltiletrigeet.
• rærre kommer i kontakt med politisk arbeid, 

eeilket er negatiet ror politisk kompetanse i 
lokalmiljtet. 

• mindre insentie til å engasjere seg rordi man 
oppleeer mindre identitet til det kommunale 
nieået. Liten identitet med den sttrre 
eneeten.
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4.5. Samfunnsutvikling fremover
Regjeringen tnsker rtlgende moment belyst under deee analyseområdete

 Tilstrekkelig kapasitet
 Releeant kompetanse
 Funksjonelle samrunnsuteiklingsområder

For momentene «tilstrekkelig kapasitet» og «releeant kompetanse» er mange ae refeksjonen i kap. 
4.2. tilsearende.

At kommunegrensene i stadig mindre grad samsearer med rolks runksjonelle bo- og leeeområder, 
kan bidra til at innbyggerne rår mindre muligeeter til å påeirke uteiklingen i sine nærområder 
gjennom politiske ealg. For å aegrense runksjonelle bo- og leeeområder kan momenter som 
teestedsutstrekning og arbeidsmarked eære eiktig. Folloregionen er i uteikling, og i dag er det 
samarbeid gjennom Follos areal- og samrerdselgruppe, Ruters satsning, og regional areal og 
transportplan. Regionbygging og samarbeid på teers kan bli leeere med rærre akttrer. 

I rtlge regional areal og transportplan roreentes betydelig utbygging på aksen Frogn - Ås. Denne 
strekningen blir også stadig bedre betjent ae Ruter. Samtidig ear Frogn oppreeeoldt bosetngen i 
retning Nesodden, og kan sies å ea et delt bo- og leeeområde oeer grensen på Dal. Frogns bebyggelse
i retning Nesodden er imidlertid mindre kraftig enn i retning Ås.

Follokommunene er preget ae mye pendling og stor mobilitet på arbeidsmarkedet, og deee gjelder 
også ror Frogn, Nesodden og Ås. Deee eil neppe endres eed etablering ae en ny kommune. 

4.5.1. Næringsutvikling og det nye arbeidslivet
Næringsuteikling kan defneres ut rra parameter som eekst i releeante arbeidsplasser, tkt 
ltnnsomeet i bedriftene, tkt eerdiskapning, tkt innoeasjon og uteikling, bedre utnyeelse ae 
potensialet, styrket markedsposisjon og konkurransekraft, tnsket samrunnsuteikling og antall 
nyetableringer.

Kommunene ear i sin daglige tjenesteproduksjon en rolle som eert ror kompetente arbeidstakere og 
næringsdrieende. Deee er en rolle alle kommuner ear, uaeeengig ae sttrrelse og om de er rollen 
beeisst. Kommuner kan i tillegg uteikle egne tiltak ror næringsuteikling – og de kan delta som en akttr
i næringsuteiklingen gjennom å skape eeersptrsel eeer ror eksempel ny teknologi. Disse raktorene er
trolig mer påeirket ae kommunesttrrelse.

Follokommunene drieer i dag noe næringsuteikling eia Follorådet og etablerertjenesten i Follo. 
Tjenesten oppleeer imidlertid sele at den er underfnansiert see i roreold til beeoeet. Frogn 
kommune eurderer nå egen innsats ror næringslieet, mens Ås kommune ear oppreeet en egen 
næringsrådgieer. Nesodden ear rokus på næringsuteikling, sysselsetng og gode rammebetingelser til
næringslieet gjennom en egen konsulent (20 %). Irtlge strategisk næringsplan skal kommunen ea 
rokus på næringsuteikling i sentrale områder og etablering ae kulturnæringer, kompetansenæringer 
og kystnæringer.

Det er kreeende å driee næringsuteikling – særlig på nasjonalt og globalt nieå. Deee gjelder både ror 
næringer som turisme og biotkonomi – næringer som er releeante ror konstellasjonen Frogn, 
Nesodden og Ås. En sttrre kommune eil kunne gi mer ressurser til deee arbeidet – og sikre at de 
ressursene som i dag seees ae brukes best mulig. For næringslieets del, er imidlertid Follo som en 
stor kommune trolig et bedre alternatie enn en sammenslåing som gjelder et råtall ae kommunene. I 
rtlge NHO er kommunegrenser en byråkratisk og tkonomisk utfordring ror lokalt næringslie, ror 
eksempel innen bygg og anlegg.
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Vi ser i dag et misroreold mellom det eksisterende næringslieet i Follo og det som roregår eed NMBU,
i og med at næringslieet i dag er lite innreeet mot rorskning, uteikling og innoeasjon (SSB, Follorådets
sekretariat). I rtlge NIBR ear regioner med stor dieersitet og spesialisering innenror 
kunnskapsintensiee næringer, med omraeende og earierte neeeerk og klyngedannelser de beste 
betingelsene ror innoeasjon.

En kronikk i Aftenposten omeandler erraringer rra kommunererormen i Danmark. Forraeerne skrieer 
at s[d]e nye og store kommunene ear intensieert det interkommunale samarbeidet om eksempeleis 
turisme, miljtregulering og inrrastruktur. Antagelsen om at interkommunalt samarbeid eille ralle bort
med kommunererormen ear dermed ikke eoldt stikk. Kommunene samarbeider ikke bare mer enn 
rtr, kommunene er også blie mer ambisitse samarbeidspartnere. sDeee betyr at kommunene ear 
råe ressurser til å tenke sttrre og eidere, eeilket er positiet ror eerdiskapningen. Kapasiteten til å 
driee samrunnsuteikling på et etyere nieå ear blie sttrre (Asbjtrn Rtiseland proressor, Unieersitetet i
Nordland, Eea Strensen proressor, Roskilde Unieersitet/Unieersitetet i Nordland, Jacob Torfng 
proressor, Roskilde Unieersitet/Unieersitet i Nordland, Aftenposten 8.april, 2015).  

I årene som kommer eil arbeidslieet i tkende grad bli preget ae digitalisering og automatisering. 
SINTEF5 slår rast at teknologi gir store muligeeter ror innoeasjon og jobbskaping. Uteiklingen eil 
transrormere de feste sektorer i nærings- og arbeidslieet, ror eksempel eelse, samrerdsel, 
energiproduksjon, industri, eareeandel og tjenesteyting. For næringslie og samrunn gir det eelt nye 
betingelser ror eekst og eelrerd. For arbeidslieet betyr det store endringer – og store muligeeter. 
SINTEF rremeeeer at teknologi til alle tider ear rtrt til eekst og rrigjort ressurser. Det som er 
annerledes nå er eurtigeeten i endringene, uteiklingen ae fere ntkkelteknologier som eirker 
sammen, og kompleksiteten i oppgaeene som kan ltses eed ejelp ae teknologiene. Den teknologiske 
omstillingen mtter ei samtidig som det skjer andre dyptgripende endringer i samrunnet som 
nedgangen i petroleumsnæringene, tkt inneandring og den kommende eldrebtlgen. Vi må også 
roreolde oss til annen omstilling – ikke minst oeergangen til laeutslippssamrunnet som påeirker 
eksisterende næringseirksomeet og skaper muligeeter ror ny.

Nasjonalt fkk kunnskapsdepartementet eåren 2015 uteiklet et see scenarier ror mulige
kompetansebeeoe i rramtiden, der sentrale usikkereeter er tae eensyn til (Akerseusstatistikke 
Utdanning og arbeidslieets kompetansebeeoe, 3/2015, Akerseus rylkeskommune). Det ble
uteiklet fre scenarier, som drtfter to eiktige og usikre raktorer ror å kunne rorutsi
samrunnets kompetansebeeoe rram mot 2030, nærmere bestemte

 Heordan eil kompetansen rra petroleumssektoren utnyees når aktieitetsnieået på norsk 
sokkel reduseres?

 Heordan eil tkt automatisering og robotisering påeirke produksjonsprosesser i 
eareproduksjon og personreeet tjenesteyting?

Scenariene ble sammenlignet med Statistisk sentralbyrås rramskrieninger, og ga da noen klare 
nasjonale prediksjonere

 Beeoeet ror arbeidstakere med ety utdanning eil rortseee å tke.
 Heilken retning deee tkte beeoeet tar (rordelingen mellom ragrelt og rordelingen mellom 

baceelor/masterutdannede) eil eære aeeengig ae eeordan strukturomeandlingen i 
næringslieet rorltper.

 Uansee eeilket scenario som man eelger å ea mest tiltro til, så eil det i Norge eære et 
eedearende underskudd på ragutdannede (rolk med utdanning innen elektrorag, mekaniske 

5 Se SINTEF rapporten «Effekter ae teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidslie» (2015) og 
eepse//www.neo.no/arskonreranser/remixe/rorside/tema/
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rag, maskinrag, bygg- og anleggsrag, natureitenskaplige rag og andre eåndeerksrag) rra 
eideregående opplæring – sele når ety arbeidskraftinneandring legges til grunn.

 Jo sterkere innpass automatisering rår i personreeet tjenesteyting, jo raskere reduserer deee
eeersptrselen eeer uraglært arbeidskraft. Uraglært arbeidskraft inkluderer i denne 
sammeneeng også de som ikke ear eidere utdanning utoeer generell studiekompetanse rra 
eideregående skole.

To ae de fre scenariene bygger også på en rorutsetning om tkt sentralisering. Deee
er en rorutsetning som på generelt grunnlag kan slå særlig positiet ut i Oslo/Akerseus. Irtlge 
Akerseus rylkeskommune eil det i 2030 uansee eære en arbeidskrafteekst på minst 50 000 nye 
arbeidsplasser i Akerseus.

Fylkeskommunen mener Oslo og Akerseus sie sttrste rortrinn er kompetanseressursene, 
mangroldet, og dieersiteten i det lokale næringslieet. Samlet ear regionen særegne 
kompetansemiljter innenror områder som eelse og bioteknologi, energi og miljt, IT og programeare, 
maritime næringer (tjenester og fnans), samt kultur og kreatiee næringer. I deler ae disse miljtene er
det uteiklet samarbeid og neeeerk som bidrar til kompetanseuteikling, innoeasjon og nyetableringer 
på bred rront. Oslo og Akerseus er i dag et globalt kunnskapsnae ror fnansnæring, maritime næringer
og ror offseore leeerandtrindustri. Å oppreeeolde en slik posisjon er en eiktig oppgaee ror å sikre 
eerdiskaping og eelrerd i årene rramoeer.

4.5.2. Regionalt perspektiv knyttet til areal og transport
Regional plan ror areal og transport i Oslo og Akerseus er eedtae. Fylkeskommunen ear earslet at 
planen er rtrende i deres eidere arbeid. Nesoddtangen og Drtbak er neent blant prioriterte 
teesteder i planen. Disse stedene anses som de som ear «sttrst potensiale i kommunen ror å uteikle 
et bredt tilbud ae eandel, sereice og andre runksjoner som gjtr at berolkningen eer kan gå og sykle til
daglige gjtremål, lokale arbeidsplasser og rritidsaktieiteter». Heer kommune ear ee eller i noen 
tilreller to slike prioriterte steder. Ås er gie status som regional by. Irtlge planen skal den 
teerrgående kollektietransporten som knyeer de prioriterte lokale byene og teestedene til de 
regionale byene, kollektieknutepunktene og arbeidsplasskonsentrasjonene. Disse rorbindelsene skal 
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styrkes i takt med at stedene eokser. Buss- og båtlbudet eil eære strukturerende ror 
utbyggingsmtnsteret. 

Planen neener at Indre Osloford ear potensial ror kollektietransport. I dag er det bare Nesoddbåtene
til Oslo og Lysaker som rrakter passasjermengder ae betydning. Lengre båtforbindelser kreeer 
eurtigbåter ror å eære konkurransedyktig. Denne teknologien er i dag dyr i drift og med betydelige 
klimagassutslipp, derror er det ikke lagt opp til nye sterke båtforbindelser som grunnlag ror ny 
arealbruk i den regionale planen. Det kan imidlertid komme teknologiske gjennombrudd som endrer 
deee. Sptrsmålet om uteidelse ae båtneeet btr tas opp eed reeisjoner ae planen, dersom slike 
ltsninger skulle bli tkonomisk og klimamessig gunstig. I den sammeneeng btr det eurderes om det
er eensiktsmessig å uteikle nye byer og teesteder langs forden, i tillegg til å eidereuteikle dagens 
senterstruktur som planen legger opp til mot 2030.

4.5.3. Lokalisering av tjenestetilbud 
De aller feste ae kommunens loepålagte tjenester er i dag i kommunene lokalt, og mange tjenester 
eil rortsae måee ltses desentralisert og uaeeengig ae en sammenslåing. En sammenslåing eil trolig 
likeeel rtre til enkelte lokaliseringsdebaeer, da sammenslåing kan rtre til sentralisering ae oppgaeer 
som egner seg ror det. For enkelte ae innbyggerne kan reiseeei og -tid mellom kommunesenter og 
ulike tjenestesteder bli lengre enn i dag (gjelder trolig nordre Nesodden i sterkest grad). aenerelt er 
det innbyggere som bor nærmest et sentralisert tilbud som benyeer tjenesten fitgst. Aegjtrende 
blir uansee eeoreidt de som ear reelt beeoe ror tjenesten kan og eil benyee denne, r.eks. om 
skysskostnader til en sentralisert tjeneste dekkes.

Det er ikke et naturlig midtpunkt ror disse tre kommunene som peker seg ut som sentrumssted. 

4.5.4. Folkehelse
Folkeeelseinstitueets rolkeeelseprofler ror 2015 sier at eaksinasjonsdekningen er laeere enn 
landsgjennomsnie i Nesodden og Ås. Psykiske symptomer og lidelser er en kategori som Frogn og 
Nesodden scorer laeere enn landsgjennomsnie. Kommunen ear fere mulige samarbeidsområder 
dersom ei også tar med indikatorer der direktoratet ikke med sikkereet kan se om kommunene ligger
dårligere eller bedre an enn resten ae landet. 

En nylig analysen rra Mtrerorsking eiser at kommunens rolle som tjenesteyter i lokalt 
rolkeeelsearbeid trolig eil bli styrket i en kommunesammenslåing («Kommunererormen og lokalt 
rolkeeelsearbeid. Analyse ae kommunererormens betydning ror lokalt rolkeeelsearbeid» 
Mtrerorsking, rapport 71/2015). Sttrre kommuner med sttrre ragmiljter kan bidra til å styrke 
enkelejenester og myndigeetsarbeidet. Kommunens rolle som myndigeetsutteer er i 
rolkeeelsesammeneeng rtrst og rremst knyeet til miljtreeet eelseeern, og i rtlge Mtrerorsking kan 
denne rollen også bli styrket med bakgrunn i sttrre ragmiljter. Vilkårene ror samrunnsuteikling, og 
særlig ror demokratiske prosesser reeet mot lokalt rolkeeelsearbeid, kan imidlertid bli dårligere som 
rtlge ae kommunererormen. Teerretatlig samarbeid er en eiktig tilnærming i rolkeeelsearbeidet. 
Samrunnsuteikling rorutseeer samarbeid og tillit, og utfordringen med å bygge tillit ser ut til å eære 
sttrre i store kommuner enn i små. Ved ferning ae noen ae dagens kommunegrenser kan det 
samtidig driees mer eeleetlig rolkeeelsearbeid i en region. Men det rorutseeer at det legges eekt på 
arbeidsmåter og tilnærminger som bygger opp tillit mellom akttrer internt i kommunen, og mellom 
kommunen og akttrer utenror kommuneorganisasjonen. 

Rapporten peker også på beeoeet ror fere statlige uteiklings- og stimuleringsmidler til kommunene 
som kan bidra til uteikling ae eelserremmende lokalsamrunn.
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4.5.5. Muligheter og utfordringer - Samfunnsutvikling i ny kommune:
Muligheter ved fremtdens samfunnsutvikling. 
Sammen kan vi oppleve…

Utfordringer ved fremtdens samfunnsutvikling. 
Sammen kan vi oppleve…

 mer tkonomisk eandlekraft og muligeet til å 
gjennomrtre sttrre prosjekter.

 etyere ambisjoner, mer kompetanse og bredere
ragmiljt i samrunnsuteiklingen

 at kommunen tker sin innfytelse på eegne ae 
innbyggerne i regionen gjennom å bli en mer 
proresjonell samarbeidspartner i roreold til 
spesialisteelsetjeneste, Akerseus 
rylkeskommune, andre kommuner, Ruter, 
Statens eegeesen og lignende - ror eksempel i 
roreold til næringsuteikling, areal- og 
samrerdsels uteikling.

 mer eariert og feksibelt rritidstilbudet, med 
fere spesialiserte tilbud og gi mer muskler til å 
gjtre store ineesteringer. Bedre kultur- og 
eelrerdstilbud.

 rorbedrede muligeeter ror innbyggerne til å 
påeirke utnyttelsen ae eiktig grtnnstruktur som i
dag ikke ligger i egen kommune. 

 fere lokale arbeidsplasser i Follregionen 
gjennom mer integrert og effektie 
næringsuteikling. 

 et mer effektiet eirkemiddelapparat reeet mot 
innoeasjon og eekst i næringslieet - med tee 
kobling til annen kommunal aktieitet og planleg-
ging. 

 et enklere mtte mellom næringslieet og det 
offentlige gjennom rærre akttrer og regeleerk å 
roreolde seg til. 

 at leeere å tilreeelegge ror ree næring på ree 
sted i et regionalt perspektie kommunen som en
sterkere påeirkningsakttr 

 mer eariert boligtilbud innenror kommunens 
grenser og tke feksibiliteten i boligtilbudet. 

 at leeere å fnner arealer til kommunale boliger.
 at leeere å planlegge arealene slik at de legger 

til reee ror et effektie og samordnet transport-
system internt i Folloregionen. Bedre muligeeter
ror satsing og eeleetstenkning på areal, 
transport, samrerdsel og inrrastruktur. 

 sentralisert administrasjon kan gi sttrre 
distanse mellom kommunen og noen ae 
innbyggerne, rrieilligeeten og lokalt 
næringslie.  

 at grendestrukturen eil kunne eære truet 
gjennom sentralisering og rærre tilbud i 
grendene

 sentralisering ae rritidstilbud - eeilket gjtr til-
gjengeligeeten dårligere, særlig ror barn og 
unge.

 at det blir eanskeligere å oppdage lokale 
rorskjeller i rolkeeelse. 

 at det blir eanskeligere å tilpasse 
samrunnsuteiklingen til lokale roreold rordi 
berolkningen blir mer mangroldig. 

 konkurranse internt rtrer til at områder taper
i lokaliseringsdebae. Sttrre rorskjeller innad i 
en ny stor kommune. 

 mindre rom ror lokal tilpasning met. 
arealplanlegging.  Ftlelse ae å eære fernt rra 
beslutninger.

 midlertidige sammenslåingsutfordringer som 
ror eksempel like eeinaen, stedsnaen, gnr. og 
bnr. 

 rærre arbeidsplasser i 
kommuneadministrasjonen. 
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4.6. Nytt inntektssystem og transaksjonskostnader ved en sammenslåing  
Irtlge ekspertutealgets delrapport «Kriterier ror god kommunestruktur» eadde den danske 
kommunalrerormen som mål å skape kommuner som bl.a. ear tkonomisk bæredyktige. En eealuering
rra 2014 rant at budsjeebalansen i de sammenslåee kommunene ble noe bedret i roreold til 
kommuner som ikke slo seg sammen. Resultatene er imidlertid ikke entydige, og de er trolig også 
påeirket ae reguleringer rra sentrale myndigeeter. Når det gjelder andre mål på den tkonomiske 
situasjonen eiser studien at de sammenslåee kommunene reduserte likeiditeten og tkte 
gjeldsbyrden i årene rtr og ree eeer sammenslåingen. Noen år eeer rerormen bedrer situasjonen 
seg, likeiditeten tker og gjelden går ned. Fem år eeer rerormen er nieået på likeiditeten og gjelden i 
de sammenslåee kommunene om lag på samme nieå som rtr rerormen. 

4.6.1. Økonomisk overgangsstøtte
Sammenslåee kommuner eil rå en eiss tkonomisk sttee i en oeergangsperiode. Se tilsearende på 
siste side i eedlegget «Rapport om ny kommune».

Engangsstøte
Departementet eil gjtre dekningen ae engangskostnader eed en sammenslåing mer rorutsigbar ror 
kommunene, og legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i rerormperioden rår dekket 
engangskostnader eeer en standardisert modell. For Frogn, Nesodden og Ås eil deee utgjtre kr. 40. 
000.000.

Reformstøte
Kommuner som raeer nasjonale eedtak om sammenslåing i rerormperioden eil kunne rå rerormsttee
rra staten tildelt eeer en standardisert modell. Utbetalingen blir gie uten yeerligere stknad rra 
kommunene, og utbetales på tidspunktet ror sammenslåingen. For Frogn, Nesodden og Ås eil deee 
utgjtre kr. 30.000.000.

Inndelingstlskudd
Kommuner som bestemmer seg ror å slå seg sammen i denne stortingsperioden, rår beeolde dagens 
inndelingstilskudd (basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd) uaekortet i 15 år, og dereeer rå en 
nedtrapping oeer rem år. Slik blir den tkonomiske situasjonen mer rorutsigbar ror kommunene, 
samtidig som de rår god tid til omstilling. 

4.6.2. Nytt inntektssystem
Nye inntektssystem ror kommunene ble sendt på etring i desember 2015 eeor inntektssystemet ses 
i sammeneeng med kommunererormen. Foreslåee endringene skal ea eirkning rra 1.1.2017 (Prop. 
121 S (2014-2015). 

Inntektssystemet består ae fere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsntkkel i 
utgiftsutjeeningen, de regionalpolitiske tilskuddene og ulike skaeeelementer. I etringsnotatet 
redegjtres det ror konkrete rorslag til endringer i kostnadsntkkelen og endret innretning på de 
regionalpolitiske tilskuddene. Det legges opp til å rorenkle tilskuddsstrukturen eed å slå sammen 
noen ae dagens tilskudd. De regionalpolitiske tilskuddene eil i sttrre grad knyees opp til graden ae 
distriktsutfordringer, og tilskuddene eil i sttrre grad gis per innbygger i stedet ror per kommune. 
Regjeringen rorslår å målreee de regionalpolitiske tilskuddene eed å slå sammen disse tilskuddene til 
ee distriktstilskudd ror Str-Norge og ee distriktstilskudd ror Nord-Norge/Namdalen.

Htringen inneeolder ikke konkrete rorslag til endringer i dagens modell ror skae og skaeeutjeening, 
men eiser til at skaeeandel og graden ae skaeeutjeening rastseees eeert år i tilknytning til 
kommuneopplegget i statsbudsjeeet. Htringsnotatet slår rast at ny selskapsskae skal eære en del ae 
skaeeutjeeningen.
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ajennom basiskriteriet i kostnadsntkkelen rår kommunene i dag rull kompensasjon ror 
smådriftsulemper på grunn ae kommunesttrrelse. Det roreslås en modell ror å differensiere denne 
kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger eil moea rull kompensasjon ror denne typen 
kostnader på kommunenieå. Basis utgjtr i dag et rast beltp per kommune på 14,2 millioner kroner i 
2016. Eeer nye inntektssystem eil kommunene rå et tilskudd på mellom 0 og 14,2 millioner kroner – 
aeeengig ae reiselengde. 

Det roreslås at det rortsae skal gis rull kompensasjon ror smådriftsulemper på tjenestenieå. 
Departementet tar sikte på å innrtre en modell der det skilles mellom rrieillige og urrieillige 
smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og der kun urrieillige smådriftsulemper 
kompenseres rullt ut. Denne endringen eil gjtre inntektssystemet mer ntytralt i roreold til 
kommunesammenslutninger.

Revidert kostnadsnøkkel ved lruk av strukturkriterium (grenseverdi 25,4 km)
For å skille mellom kommuner som rrieillig og urrieillig er små, rorslås det å innrtre et nye 
strukturkriterie. Strukturkriteriet brukes ror å rastseee et nye gradert basistilskudd. Strukturkriteriet 
måler den enkelte innbyggers reiseaestand ror å mtte 5.000 innbyggere uaeeengig ae eksisterende 
kommunegrenser. araderingen skjer eeer en rastsae grenseeerdi ror reiseaestand. I etringen er 
roreslåe tre ulike grenseeerdier, eeneoldseis 13,3 km, 16,5 km og 25,4 km. Norge deles opp i 12.000 
grunnkretser. Alle innbyggere i en grunnkrets «fyees» så til det det stedet i sin grunnkrets eeor det 
bor fest personer. Så ser man på eeor langt innbyggerne i en grunnkrets må reise ror å mtte minst 
5.000 innbyggere – korteste eeier innenror og utenror egen kommune (eei, rutenee og rerge). 
Kommunens strukturkriterium er gjennomsnieet ror alle grunnkretsene i kommunen. Kommuner 
med spredt bosetng og store aestander ror å mtte andre personer rår en etyere eerdi på kriteriet 
enn teebygde kommuner med små aestander og mange innbyggere. 

Samlet utslag av nye kostnadsnøkkel (utgifsutjevning) og strukturkriterium
Tabellen nedenror eiser at ny kostnadsntkkel gir positiet utslag ror både Frogn, Nesodden og Ås med 
eeneoldseis 5,3, 4,6 og 2,5millioner kroner. Både Frogn, Nesodden og Ås taper eeneoldseis 4,5, 2,7 
og 2,8 millioner kroner på den reeiderte kostnadsntkkelen med bruk ae differensiert basistilskudd 
(med grenseeerdi 25,4 km) opp mot dagens utgiftsutjeening. 

Imidlertid gir neeoeffekt ae endringene på ny kostnadsntkkel og bruk ae strukturkriterium Frogn og 
Nesodden et positiet bidrag med eeneoldseis 0,8 og 1,9 millioner kr. Ås rår en negatie effekt på i 
underkant ae 0,3 millioner kr. Neeoeffekt ae ny kostnadsntkkelen er dermed liten. Økkonomiske 
insentieer btr ikke eære utslagsgieende ror en eeentuell drtfting rundt sammenslåing ae kommuner.
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.
4.6.3. Transaksjonskostnader

I en oeergangsperiode eil det gå med tid og ressurser på å samordne ulike kulturer, strukturer, 
regeleerk og datasystem i de sammenslåee kommunene. Det må r.eks. påregnes kostnader ror å 
samkjtre ulike IKTsystem, eet. oeerrtre data til nye system. Det er ikke gie at kommuner som 
benyeer samme dataprogram i dag automatisk kan kobles sammen sine system. 

Rolle- og roreentningsaeklaring ror de ulike tjenestene oeerror brukere og eksterne og interne 
samarbeidspartnere må også gjtres på nye. I en oeergangsperiode kan deee ta rokus eekk rra 
brukerne. 

5. Avsluttende betraktninger
De tre kommunene greier seg alene i dag. Kommunene ligger etyt på plassering i 
kommunebarometeret, og brukerunderstkelser i de tre kommunene eiser at brukerne er tilrredse. 
Lengre rrem kan konsekeenser ae nye inntektssystem og utfordringer med sameandlingsrerormen og
andre rerormer og oppgaeer som neent i Meld.St. 14(2014-2015), kreee samarbeid i store, 
tkonomisk solide eneeter.  Fremtiden eandler også om ny oppgaeeltsning og om digitalisering ae 
tjenester. 

Fremtiden til kommunene i Follo påeirkes ae andre kommunesammenslåinger, også de som 
eeentuelt skjer mellom de rem nåeærende kommunene i indre Økstfold eller Mosseregionens tre 
kommuner. 

6. Vedlegg
Vedlegg 1e Rapport om ny kommune – Frogn, Nesodden og Ås 
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