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Det norske kommunesystemet

Generalistkommunesystemet

Alle kommuner er:

- pålagt de samme oppgavene 
gjennom lov

- samme finansieringssystemet 
gjelder for alle

- lovverket gir de samme rammer 
for organisering og styring av 
kommunene, samt for statlig 
styring og kontroll

Generalistkommune

De fire rollene alle kommuner skal 
fylle: 

- Tjenesteyter

- Demokratisk arena

- Myndighetsutøver

- Samfunnsutvikler



Utvalgets oppdrag

• Utvalget skal gjøre en bred kartlegging og analyse av dagens 
generalistkommunesystem, og hvordan systemet har utviklet seg den 
senere tid.

• Utvalget skal vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å 
kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens 
velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem.

• Utvalget skal vurdere alternativer til generalistkommunesystemet, og 
diskutere fordeler og ulemper med alternativene sammenlignet med 
dagens system.



Utviklingstrekk for norske kommuner

• Oppgaveportefølje

• Krav og detaljstyring fra staten

• Krav og forventninger fra innbyggerne



DRIVKREFTER TEKNOLOGI
DEMOGRAFISK 
UTVIKLING

FORVENTNINGER FRA 
INNBYGGERNE

KLIMA OG MILJØ
ØKONOMISK 
HANDLINGSROM

GLOBALISERING POLARISERING



Sentrale problemstillinger

• Hva er "egentlig" et generalistkommunesystem?

• Forholdet mellom stat og kommune

• Sentrale utviklingstrekk

• Hva er alternativene til et generalistkommunesystem?



Kommunen som samfunnsutvikler

• Plan- og bygningslovens §10-1 – kommunestyret skal minst en gang i 
hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi.

• Kun 63% (41-74%) av landets kommuner har oppfylt dette skal-kravet.

• Intet tidskrav for kommuneplan – 51,2% har vedtatt en samfunnsdel 
av kommuenplanen etter 2015, 40% har vedtatt mellom 2010 og 
2015, og 9% har en samfunnsplan som er vedtatt før 2010 (T&F 20,5% 
før 2010).



Kommunen som tjenesteleverandør

• Kommunen er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet.

• Grunnskolesektoren og helse- og omsorgssektoren har flest brukere, 
sysselsetter om lag 70% av de ansatte i kommunal sektor, og utgjør 
størstedelen av kommunenes budsjetter.

• Barnevern - en utfordring.



Utfordring: Flere år mellom hver gang en liten 
barnevernstjeneste håndterer visse 
problemstillinger
Flere ganger årlig

• Foreldres manglende 
foreldreferdigheter

• Høy grad av konflikt 
hjemme

Minst årlig

• Foreldres psykiske sykdom

• Vold i hjemmet

• Andre forhold ved 
foreldrene

Årlig

• Foreldres rusmisbruk

Mindre enn årlig

• Barnets psykiske problem

• Barnets atferd –
kriminalitet

• Andre forhold ved barnets 
situasjon

Annethvert år

• Barnets 
relasjonsvansker

Hvert tredje år

• Barnet utsatt for fysisk 
mishandling

• Foreldres somatiske 
sykdom

Hvert femte år

• Barnets rusbruk

• Barnet har nedsatt 
funksjonsevne

• Barnet er utsatt for psykisk 
mishandling

Hvert tiende år

• Foreldres kriminalitet

• Barnet utsettes for vanskjøtsel

• Barnet utsettes for seksuelle 
overgrep

• Barnet mangler omsorgsperson

I gjennomsnitt 
undersøkes 8,6 

saker totalt 
per år i en 

gjennomsnitts-
kommune med 

1 000 
innbyggere



Bufdirs analyser viser at små kommuner

• … kommer ut med signifikant høyere andel barn med melding, undersøkelse og tiltak fordi disse små 
kommunene har en mer sårbar befolkning med større levekårsutfordringer enn andre kommuner

• Urbansieringsgrad, kommuneøkonomi og kommunens tilgang på befolkning med utdannelse på 
universitets- og høyskolenivå er forbundet med færre brudd på lovpålagte oppgaver 
barnevernstjenesten skal utføre 

Men aller sterkeste faktor er region

• Små kommuner i region nord har, sammenlignet med like små og depriverte kommuner i andre 
regioner

• signifikant høyere andel barn med meldinger, undersøkelse og barnevernstiltak.

• signifikant høyere andel barn med akuttvedtak og barn med omsorgsovertakelse.

• manglende oppfyllelse av lovkrav er ikke et entydig småkommuneproblem. Derimot nært knyttet 
til små kommuner i nord.



Hva viste analysene?

• Har små kommuner høyere opphopning av barn og familier som trenger hjelp fra 
barnevernet?

Svaret er ja – dette er også funnet i to ferske forskningsrapporter. 

Men disse forskningsrapportene så ikke på betydningen av geografisk plassering: Analysen Bufdir
har gjennomgått viser at geografisk beliggenhet har i stor grad mer å si enn størrelse: Det er særlig 
kommuner i nord vi finner den største opphopning av barn og familier som har behov for 
barnevernstjenester. 

• Strever de mer med det forebyggende arbeid og i de innledende fasene av 
tiltakskjeden?

Nei – det finner Bufdir lite støtte for i analysene – det er små kommuner i nord som skiller seg 
negativt ut – ikke små kommuner generelt.

• Svakere rutiner for internkontroll og oppfølging av lovkrav?
Finner ikke støtte for dette i analysene – utfordringer knyttet til manglende oppfyllelse av lovkrav 
relaterer seg mer til små kommuner i nord enn til små kommuner som sådan. 



Gjennom arbeidet så langt har utvalget blitt 
presentert for ulike utfordringer:

• Kapasitet og kompetanse
• Rekruttering av kompetent arbeidskraft, spesielt innen helse og omsorg

• Etablere og beholde fagmiljøer

• Manglende befolkningsvekst og fraflytting

• Betydelige forskjeller mellom deler av landet og mellom kommunene og 
dermed svært ulike utfordringer

• Statlig styring

• Utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver



Alternativer og tilpasninger

Statlig styring

Interkommunalt samarbeid

Kommunesammenslåing

Oppgavedifferensiering



Utvalgets arbeid

• Omtrent månedlige møter

• Sekretariat som skriver og forbereder møter

• Innhenter kunnskap og data

• Utreder tilpasninger og alternative løsninger

• Innspill er viktig og nødvendig – både utfordringer og løsninger

➢Endelig rapport til departementet innen 31. mars 2023




