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Forord 
 

  

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Våler, Åsnes og Grue kommuner å bistå i utredningsar-

beid om interkommunalt samarbeid. Utredningsarbeidet er i hovedsak gjennomført i perioden 

september og oktober 2020. Det har fra kommunenes side vært nedsatt fem arbeidsgrupper som 

har hatt ansvar for å se på muligheter for samarbeid på hver sine samarbeidsområder. Tele-

marksforsking har hatt ansvar for å gjennomføre prosesser sammen med gruppene, sammenstille 

data, gjennomføre analyser og bistå med oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger.  

Ved Telemarksforsking har Bent Aslak Brandtzæg vært prosjektleder, mens Erik Magnussen og 

Kjetil Lie har vært prosjektmedarbeidere og gitt viktige bidrag i utredningsarbeidet. Erik Mag-

nussen har også stått for en betydelig del av rapporteringsarbeidet. 

Vår hovedkontaktperson har vært rådmann Asgeir Rustad i Våler. Vi vil benytte anledningen til 

å takke for samarbeidet i forbindelse med gjennomføringen. Vi vil også benytte anledningen til 

å takke for samarbeidet med deltakerne i arbeidsgruppene, som har deltatt på møter og kommet 

med innspill til arbeidet underveis i prosessen.  

 

Bø, 1.11.2020 

 

Bent Aslak Brandtzæg 

Prosjektleder 
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Sammendrag 

Kommunene i Solør (Våler, Åsnes og Grue) opplever utfordringer med krevende kommuneøko-

nomi, økt press på sin tjenesteleveranse og små og sårbare fagmiljøer på en del områder. Kom-

munene har derfor tatt initiativ til et utredningsprosjekt for å se på mulig økt interkommunalt 

samarbeid. Formålet med utredningsarbeidet har vært å identifisere og avklare potensielle ge-

vinster for de tre Solør-kommunene ved interkommunalt samarbeid om følgende tjenester: 

- Tekniske tjenester 

- Økonomi og regnskap 

- Personal/HR og lønn 

- Arkiv 

- Landbruk 

Innledningsvis i utredningsarbeidet ser vi på tidligere kartlegginger av erfaringer med interkom-

munale samarbeid. Vi ser også på utfordringsbildet for Solør-kommunene knyttet til befolk-

ningsutvikling, demografi og arbeidsmarkedsintegrasjon.   

Hvert av de aktuelle tjenesteområdene gjennomgås med tanke på organisering, bemanning og 

fordeling av arbeidsoppgaver. Datagrunnlaget er framskaffet i samarbeid med arbeidsgrupper 

som kommunene har satt ned. I samarbeid med arbeidsgruppene er det også gjennomført 

SWOT-analyser, og arbeidsgruppene har kommet med innspill til fordeler og ulemper med in-

terkommunalt samarbeid.  

Videre analyser, vurderinger og anbefalinger om hvorvidt samarbeid er aktuelt, har Telemarks-

forsking vært ansvarlig for. Dette gjelder også anbefalinger knyttet til organisering, lokalisering, 

dimensjonering og effektivisering, samt tiltak for å redusere mulige hindringer og fallgruver i 

forbindelse med etablering av interkommunalt samarbeid. 

Med utgangspunkt i utredningsarbeidet som er gjennomført, er våre hovedkonklusjoner knyttet 

til eventuelt framtidig interkommunalt samarbeid, som følger: 

 Sammenlignet med dagens situasjon synes fordelene ved å samarbeide på de aktuelle 

områdene jevnt over å være større enn ulempene. Prognosene for framtidig samfunnsut-

vikling tilsier at samarbeidsbehovet vil øke i årene som kommer. 

 En positiv konsekvens av interkommunalt samarbeid er at man samler kompetanse og 

arbeidsplasser i sterke fagmiljøer i regionen. Dette vil med all sannsynlighet også gi re-

gionen styrket attraktivitet og utviklingskraft. Disse mulighetene vil sannsynligvis bli 

svekket dersom kommunene velger å samarbeide i ulike retninger. 

 Våler og Åsnes ser i større grad fordeler med samarbeid sammenlignet med Grue. Dette 

synes bl.a. å ha sammenheng med at Grue er inne i en omorganiseringsprosess. 

 Administrativt vertskommunesamarbeid (kap. 20 i kommuneloven) synes å være den 

mest nærliggende organisasjonsformen. Dette er en enkel og ubyråkratisk form for or-

ganisering av interkommunale samarbeid, og det er den eneste formen for organisering 

som er aktuell dersom myndighet skal delegeres til en annen kommune. 
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 Det må etableres felles rutiner som ivaretar kommunenes behov for oppfølging, styring 

og kontroll av samarbeidene. 

 Det må være tydelige samarbeidsavtaler som klargjør oppgavene som det skal samar-

beides om, formål og forventninger, prinsipper for kostnadsfordeling, hvordan det skal 

rapporteres, og hvordan samarbeidet skal følges opp av samarbeidskommunene.  

 Av hensyn til rettferdig fordeling av tjenester og arbeidsplasser mellom kommunene, 

status for tjenestene i kommunene i dag og behov for samling av fagmiljøer som natur-

lig hører sammen, foreslår vi at vertskommunesamarbeidene fordeles på kommunene på 

følgende måte: 

o Våler: Landbruk og post og arkiv 

o Åsnes: Tekniske tjenester 

o Grue: Økonomi og regnskap og HR/lønn  

 Med unntak av post og arkiv synes det å være et visst økonomisk effektiviseringspoten-

sial som kan realiseres på sikt for alle samarbeidsområdene. I første omgang må man 

påregne en pukkeleffekt når det gjelder arbeidsmengde og kostnader som følge av plan-

legging og implementering av samarbeidene. Dersom man skal ta ned kostnader, vil det 

være naturlig å se på innsparingsmuligheter i forbindelse med naturlig avgang.   

 Det må tas hensyn til at fagmiljøene i alle kommunene ikke i like stor grad ser fordeler 

med etablering av interkommunalt samarbeid. Erfaringsmessig er det fornuftig å sette 

av tid til forankring og bygging av felles kultur.  

 For å legge til rette for helhetlig interkommunalt samarbeid mellom kommunene, vil det 

være en fordel med felles drift og utvikling av digital infrastruktur. Dersom man skal ha 

felles løsninger på dette, virker det mest hensiktsmessig av Våler og Åsnes blir en del 

av Hedmark IKT sammen med Grue. Dette vil gi en samarbeidskonstellasjon med til-

strekkelig tyngde til å håndtere drift- og utviklingsarbeid. Det vil også være en fordel at 

Solør-kommunene kan fronte felles interesser inn i et slikt samarbeid. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for utredningen 

Kommunene i Solør (Våler, Åsnes og Grue) opplever utfordringer med krevende kommuneøko-

nomi, økt press på sin tjenesteleveranse og små og sårbare fagmiljøer på en del områder. I til-

legg tilsier den demografiske utviklingen at alle tre kommuner vil få langt flere eldre, og færre 

barn og unge samt folk i arbeidsfør alder i årene som kommer. Samtidig finnes det gode ek-

sempler på at interkommunalt samarbeid fungerer bra og gir gode tjenester i Solør.  

Mot denne bakgrunnen ble det høsten 2020 satt i gang et utredningsprosjekt for å se på mulig 

økt interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene. Prosjektet søkte og fikk innvilget 

økonomiske støtte fra Fylkesmannen i Innlandet, som ønsker å støtte og prioritere prosjekter og 

satsinger som fører til økt samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrenser. Telemarks-

forsking har i den forbindelse fått i oppdrag å bistå kommunene i utredningsarbeidet. 

1.2 Formål, temaer og organisering av utredningsarbeidet 

Formålet med utredningsarbeidet har vært å identifisere og avklare potensielle gevinster for de 

tre Solør-kommunene ved interkommunalt samarbeid om følgende tjenester: 

- Tekniske tjenester 

- Økonomi og regnskap 

- Personal/HR og lønn 

- Arkiv 

- Landbruk 

Når det gjelder tekniske tjenester, er det gjort en avgrensning i mandatet, i den forstand at utred-

ningen ikke omfatter interkommunalt samarbeid om vann- og avløpsforvaltning og eiendoms-

forvaltning og -drift. Dette fordi det ville vært vanskelig å få på plass en tilstrekkelig god utred-

ning av et interkommunalt samarbeid om disse tjenestene innen 1. november 2020. Våler kom-

munen påpeker at det ikke er aktuelt å starte en sammenslutning av tekniske tjenester før hele 

området er med, og at videre utredning må igangsettes. 

Det forelå videre noen grunnleggende premisser for utredningsarbeidet. For det første skulle fo-

kuset først og fremst ligge på mulighetene for sterke fagmiljøer og gode tjenester til innbyg-

gerne. Økonomiske gevinster skulle med andre ord ikke nødvendigvis være det viktigste. For 

det andre skulle alle kommuner ha tjenester og arbeidsplasser plassert i sin kommune – dersom 

en velger å gå for en løsning som innebærer interkommunalt samarbeid om ovenfor nevnte tje-

nester og oppgaver. For det tredje ble det vektlagt en prosess som sikrer god medvirkning og 

forankring. 

Prosjektet er forankret i kommunestyrene i de tre kommunene i den forstand at alle kommuner 

har gjort vedtak om at en utredning skal gjennomføres. Kommunestyrene er prosjekteier, og det 
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er nedsatt en styringsgruppe bestående av ordførere og kommunedirektører samt en hovedtillits-

valgt fra hver av kommunene. Videre er det nedsatt arbeidsgrupper knyttet til hvert av områdene 

det skal utredes samarbeid på. Arbeidsgruppene består av ledere og medarbeidere i de aktuelle 

tjenestene fra hver kommune. I tillegg er tillitsvalgte og verneombud representert i hver arbeids-

gruppe. Telemarksforsking har bistått i arbeidet med: 

 gjennomføring av SWOT-analyser 

 vurderinger og analyser av fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid 

 vurdering av ulike organisasjonsmodeller, lokalisering og dimensjonering 

 vurdering av faktorer som er viktige for å lykkes med samarbeid 

 oppsummering, anbefalinger og konklusjoner 

Før vi går nærmere inn på metoder for gjennomføringen, vil vi først ta opp de sentrale problem-

stillingene og spørsmålene for utredningen.  

1.3 Problemstillinger 

Nedenfor følger en nærmere konkretisering av de spørsmål som utredningen fokuserer på. 

1.3.1 Status for tjenestene i dag 

Som et utgangspunkt for utredningsarbeidet i Grue, Våler og Åsnes, har vi først valgt å få en 

oversikt over status for de fem tjenesteområdene slik de fungerer i kommunene i dag. Å klar-

legge dette er viktig for å kunne avdekke behov og vurdere samarbeid for å møte de utfordring-

ene man står overfor, og i neste omgang innretning på samarbeidet. Følgende spørsmål har der-

for vært sentralt: 

- Hva er styrker, svakheter, muligheter og trusler ved dagens tjenester, slik sentrale aktø-

rer selv opplever det? 

1.3.2 Kvalitet, sårbarhet, effektivitet, organisering og lokalisering 

Interkommunalt samarbeid kan gi bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler, bedre til-

gang til rett kompetanse og økt kvalitet på tjenestene. På den andre siden kan interkommunalt 

samarbeid i mindre grad ivareta demokratiske hensyn, fordi kommunen til en viss grad må gi fra 

seg styring og kontroll. En stor grad av interkommunalt samarbeid vil også kunne innebære at 

kommunens oversikt over den samlede kommunale oppgaveløsningen og tjenesteutførelsen blir 

svekket. Følgende spørsmål har vært aktuelle i den forbindelse: 

- Hvordan er tjenestene organisert i dag, og hvordan er bemanningen med tanke på kapa-

sitet og kompetanse? 

- I hvilken grad er det i dag utfordringer med kapasitet og kompetanse? Hvordan arter 

eventuelt dette seg, og hvilke konsekvenser har det for kostnadseffektivitet og kvaliteten 

på tjenestene? 
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- Hva vil være de viktigste fordelene og ulempene ved inngåelse av interkommunale sam-

arbeid? 

- Hvilke hensyn vil det være viktig å ivareta for samarbeidskommunene når det gjelder 

den kommunale organisasjonen, brukerne/innbyggerne og den helhetlige samfunnsut-

viklingen? 

- Hvilke samarbeidsformer og lokaliseringsmodeller framstår som aktuelle? 

- Hva kjennetegner samarbeid som fungerer godt/mindre godt, og hva framstår som vik-

tige suksessfaktorer for et godt samarbeid? 

1.3.3 Dimensjonering 

Interkommunalt samarbeid gir grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler. Dette fordi man gjen-

nom samarbeid kan få muligheter for mer spesialiserte arbeidsoppgaver samtidig som man får et 

fagmiljø som potensielt sett kan løse oppgavene mer effektivt og stabilt overfor innbyggere og 

brukere av tjenesten(e). Telemarksforsking har gjennom tidligere utredninger sett at det i mange 

tilfeller ikke har vært et direkte mål å spare penger gjennom samarbeid. Det har heller vært fo-

kus på å styrke tjenesten på en bedre og mer kostnadseffektiv måte enn det den enkelte kom-

mune ville klare alene. Slik sett blir gevinstene hentet ut gjennom bedre og mer effektive tjenes-

ter. I enkelte tilfeller er tjenestene også styrket med nye tilbud som en ikke hadde tidligere. 

Sentrale spørsmål knyttet til dimensjonering har vært: 

- Hvordan er tjenestene dimensjonert i de tre kommunene i dag? 

- Hvordan ivaretas oppgavene med dagens bemanning? 

- Hvordan ønsker man å ivareta oppgavene gjennom et eventuelt interkommunalt samar-

beid? 

- Hvilke muligheter for effektivisering av oppgavehåndteringen ligger i et interkommu-

nalt samarbeid? 

- Hva er aktuell dimensjonering sammenliknet med andre samarbeid/kommuner av tilsva-

rende størrelse? 

1.4 Gjennomføringsmåte og metoder 

Som vi påpeker i avsnitt 1.2, har utredningsarbeidet vært forankret i en styringsgruppe bestå-

ende av ordførere og kommunedirektører samt en hovedtillitsvalgt fra hver av kommunene.  

Videre ble det nedsatt fem arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har bestått av ledere og medarbei-

dere i de aktuelle tjenestene fra hver kommune. I tillegg er tillitsvalgte og verneombud represen-

tert i hver arbeidsgruppe.  

Metoder for datainnsamling og gjennomføring av utredningen var i stor grad gitt på forhånd, 

gjennom føringer fra oppdragsgiver i konkurransegrunnlaget.  
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Datainnsamlingen har foregått i samarbeid med styrings- og arbeidsgruppene, og ble gjennom-

ført i en intensiv periode i september og oktober 2020. Innledningsvis gjennomførte styrings-

gruppen og Telemarksforsking en oppstartsamtale for å avklare oppfatninger av utfordringer og 

forventninger til utredningen. 

For å få mer kunnskap om status og dagens situasjon i den enkelte kommune er det gjennomført 

SWOT-analyser. SWOT-analyser er et verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styr-

ker og svakheter i en organisasjon, tjeneste eller avdeling. De fire bokstavene «SWOT» repre-

senterer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Oppor-

tunities (muligheter) og Threats (trusler). Målet for SWOT-analysene har vært å avdekke føl-

gende:  

- Hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler oppleves ved dagens tjenester i de tre 

kommunene innen HR/personal og lønn, økonomi og regnskap, post og arkiv, landbruk 

og tekniske tjenester 

På bakgrunn av SWOT-analysene av dagens tjenester ble i neste omgang fordeler og ulemper 

ved interkommunalt samarbeid diskutert og vurdert. I tillegg er det samlet inn data om organise-

ring, bemanning og dimensjonering av dagens tjenester. 

Både SWOT-analyser, informasjon om organisering og dimensjonering og vurderinger knyttet 

til interkommunalt samarbeid er gjort av de fem arbeidsgruppene. Arbeidet er gjort ved fysiske 

møter på rådhuset i Grue kommune, og som videomøter over Teams. Telemarksforsking har 

hatt ansvar for prosessveiledning og oppsummeringer.  

Skriftlige referater fra møtene i arbeidsgruppene, hvor synspunkter og vurderinger fremkommer, 

er i etterkant sendt arbeidsgruppene for relevanssjekk og godkjenning. I tillegg har det vært be-

hov for en del kontakt og koordinering mellom Telemarksforsking og de enkelte arbeidsgrup-

pene, også utenom møtepunktene. Vi mener å ha fanget opp vesentlige innspill og vurderinger – 

og synliggjort dem i denne rapporten.  

I utredningsarbeidet har Telemarksforsking videre analysert historisk befolkningsutvikling, ar-

beidsmarkedsintegrasjon og pendlingsmønstre, og utarbeidet scenarier for framtidig folketall og 

demografi i Solør-kommunene. Tallmaterialet for disse analysene er hentet fra Statistisk sentral-

byrå, men bearbeidet og analysert av Telemarksforsking. 

For å få en pekepinn på hva som vil være aktuell dimensjonering, har Telemarksforsking videre 

hentet inn oversikt over årsverksressurser for de aktuelle tjenestene i et utvalg kommuner som er 

sammenliknbare med Solør-kommunene. Når det gjelder HR/personal, økonomi og regnskap, 

post og arkiv og tekniske tjenester, har vi sammenliknet med kommuner som har tilnærmet likt 

innbyggertall som de tre Solør-kommunene til sammen. For landbruk er innbyggertall mindre 

relevant. Her har vi isteden sammenliknet med aktuelle landbrukskommuner og etter antall 

driftsenheter og landbrukseiendommer, jordbruksareal og produktivt skogareal, antall saker be-

handlet etter jord- og konsesjonsloven mv. Her er det viktig å påpeke metodiske utfordringer 

ved å sammenlikne dimensjonering av ulike tjenester på tvers av kommuner. Dette handler dels 

om at kommunene har ulik organisering av oppgaver, rent formelt, dels om at oppgavehåndte-

ringen til en viss grad går på tvers av den formelle organiseringen, og dels om at også sammen-

likningskommunene har organisert deler av oppgavehåndteringen i interkommunale samarbeid. 
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Dette gjelder for alle virksomhetsområder, men særlig organiseringen av tekniske tjenester pe-

ker seg ut som svært ulik fra kommune til kommune. Det har derfor vært utfordrende å frem-

skaffe sammenliknbare tall. Selv om oversikten vi gjengir i rapporten gir en viss indikasjon på 

dimensjonering i andre kommuner, må de derfor ikke brukes som en fasit på aktuell dimensjo-

nering av interkommunale samarbeid i Solør. 

Helhetsvurderingene og konklusjonene i denne rapporten er i sin helhet gjort av Telemarksfors-

king. Samtidig er vurderingene basert på både sentrale funn og erfaringer fra arbeidsgruppene, 

informasjon fra sammenliknbare kommuner/tilsvarende samarbeid, egen erfaring fra andre pro-

sjekter og utredninger av interkommunalt samarbeid og eksisterende forskning på feltet. 

1.5 Leseveiledning 

Denne rapporten består av ni kapitler. 

I kapittel to gjennomgår vi eksisterende kunnskap om, og erfaringer med interkommunalt sam-

arbeid. Mer konkret ser vi på motiver, utfordringer og samarbeidsområder, premisser for vellyk-

ket interkommunalt samarbeid og ulike former for interkommunalt samarbeid (organiseringsfor-

mer). 

I kapittel tre presenteres noen overordnede trekk ved samfunnsutviklingen i de tre Solør-kom-

munene. Vi analyserer befolkningsutviklingen i de tre kommunene fra årtusenskiftet og frem til 

i dag, scenarier for framtidig befolkningsutvikling og demografi fram mot 2040, i tillegg til 

pendlingsmønstre og arbeidsmarkedsintegrasjon i regionen. Disse trekkene ved befolkningsut-

vikling og arbeidsmarkedet legger føringer for hvilken framtidig situasjon kommunen bør plan-

legge for, og hvordan kommunen bør prioritere og innrette egne tjenester for å møte framtidas 

behov. Dermed er denne typen utviklingstrekk også et relevant bakteppe i vurderinger av inter-

kommunalt samarbeid mellom de tre kommunene. 

Kapitlene fire-åtte handler om status for de fem tjenesteområdene i dag med hensyn til organi-

sering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver som er lagt til de ulike tjenesteområdene. 

Videre presenteres resultatene av SWOT-analysene og arbeidsgruppenes innspill til hva de ser 

som fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

I kapittel ni samles trådene. Her presenterer vi våre helhetsvurderinger og anbefalinger om 

samarbeid, organisering, lokalisering, dimensjonering og effektivisering, mulige hindringer og 

fallgruver – og ikke minst konklusjoner.  
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2. Kunnskap om og erfaringer med 

interkommunalt samarbeid 

I dette kapitlet gjør vi rede for sentrale trekk ved interkommunalt samarbeid som feno-

men. Vi kommer inn på sentrale samarbeidsområder, motiver, drivkrefter og utford-

ringer knyttet til interkommunalt samarbeid, i tillegg til ulike typer interkommunalt 

samarbeid og lovreguleringen av disse. 

2.1 Motiver, utfordringer og samarbeidsområder 

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er generalistkommuneprinsippet. Det in-

nebærer at alle kommuner har ansvar for de samme oppgavene og tjenestene. Det sørger for like 

demokratiske rettigheter for innbyggerne, uavhengig av bostedskommune, og er også en forut-

setning for at finansieringssystemet og lovgivning av rammene for organisering og styring av 

kommunene er felles. På grunn av en stadig mer uensartet kommunestruktur og at kommunene 

skal håndtere stadig flere og mer komplekse oppgaver, har generalistkommuneprinsippet blitt 

satt under press. De siste tiårene, og ikke minst i forbindelse med kommunereformen, har det 

vært en diskusjon i mange kommuner om disse utfordringene skal løses gjennom økt interkom-

munalt samarbeid eller kommunesammenslåing (Brandtzæg et al., 2019). Mange kommuner har 

valgt interkommunalt samarbeid som strategi. 

Interkommunalt samarbeid er ulike former for samarbeid mellom to eller flere kommuner, for-

melt eller uformelt. Dette samarbeidet er gjerne knyttet til enkeltoppgaver – som produksjon og 

ytelse av bestemte tjenester eller goder. Normalt er det snakk om oppgaver som de berørte kom-

munene selv opplever at de ikke er i stand til å løse på en tilstrekkelig god måte alene.  

Gjennom de større utredningene av interkommunalt samarbeid som har blitt gjennomført her i 

landet, har det blitt grundig dokumentert at de mest sentrale motivene for interkommunalt sam-

arbeid om tjenester og administrative oppgaver er større og sterkere fagmiljøer, bedre tjenester 

og en mer effektiv drift (Borge et al., 2017; Brandtzæg et al., 2008; Brandtzæg & Sanda, 2003; 

Brandtzæg & Aastvedt, 2010; ECON, 2006; Gjertsen & Martiniussen, 2006; Jacobsen, 2014; 

Leknes et al., 2013; Weigård, 1991). Mer konkret handler dette om: 

- Bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler 

- Bedre tilgang på kompetanse 

- Strategi for å være mindre sårbare og overleve som egen kommune 

- Økt kvalitet på tjenestene 

- Økt mulighet for å gjennomføre større statlig initierte reformer 

- Fremme viktige saker for egen kommune 

- Avlaste den enkelte kommune 

- Kostnadsfordeling 

- Mer demokratisk enn å la private utføre oppgavene 
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Momentene i punktlisten over sammenfaller i stor grad med det som i organisasjonsteorien kan 

betegnes som instrumentelle motiver for samarbeid mellom organisasjoner, dvs. effektivitet, 

kvalitet og «robusthet» (større fagmiljøer, mindre sårbarhet mv.) (Jacobsen et al., 2010). Det in-

stitusjonelle perspektivet toner ned denne typen hensyn, og fremhever isteden normer og legiti-

mitet som viktige motiv. I et institusjonelt perspektiv er alle kommuner avhengig av legitimitet 

og støtte i sine omgivelser. Nordmenn knytter gjerne en sterk identitet til egen kommune. Sam-

menliknet med kommunesammenslåing, som da gjerne ses på som en trussel mot denne identi-

teten, vil interkommunalt samarbeid i et institusjonelt perspektiv ses på som en mer legitim løs-

ning i kommunens omgivelser. Kommunen består, og en kan kombinere småkommunefordeler 

som nærhet og korte beslutningsveier med stordriftsfordeler der det er behov for det. Som nevnt 

innledningsvis i dette avsnittet har mange kommuner valgt interkommunalt samarbeid som stra-

tegi, heller enn kommunesammenslåing. I forlengelsen av dette er Røvik (2007) opptatt av orga-

nisasjoners omgivelser og såkalt institusjonaliserte oppskrifter på hvordan organisasjoner bør 

utformes, styres og ledes. At en oppskrift er «institusjonalisert» betyr at den innenfor en periode 

av mange blir oppfattet og gjerne omtalt som den riktige, den hensiktsmessige, den effektive, 

den moderne – og dermed den naturlige måten å organisere på. Følger vi Røviks resonnement, 

etableres interkommunalt samarbeid ofte mer fordi det er «på moten» eller en trend i kommune-

sektoren og/eller i media, akademia, konsulentbransjen eller andre aktører i en kommunes omgi-

velser, heller enn at de faktisk bidrar til å løse et konkret problem i den aktuelle kommunen det 

implementeres i. Oppsummert kan interkommunalt samarbeid, i et institusjonelt perspektiv, ses 

som en form for tilpasning til forventninger blant innbyggere og øvrige aktører i kommunenes 

omgivelser (Jacobsen et al., 2010, s. 17–18).  

Når kommuner løser oppgaver gjennom interkommunale samarbeid, skjer styringen av de opp-

gaver som inngår i samarbeidet på andre, og mer indirekte måter enn ved tradisjonell hierarkisk 

styring (Røiseland & Vabo, 2016). Utredningene nevnt over viser at de største utfordringene 

ved interkommunalt samarbeid er knyttet nettopp til demokratisk styring og kontroll. Utstrakt 

bruk av interkommunalt samarbeid vil også kunne innebære at kommunens oversikt over den 

samlede oppgaveløsningen og tjenesteutførelsen blir svekket. 

De tjenester og oppgaver flest kommuner samarbeider om, er renovasjon, revisjon, legevakt og 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) (Borge et al., 2017). Barnevern, øyeblikkelig 

hjelp-tilbud og IKT er samarbeidsområder som har blitt mer utbredt de senere årene. Store kom-

muner samarbeider mer om oppgaver innenfor teknisk sektor, som vann og avløp, arealplan, 

samt tilrettelegging for friluftsliv. Små kommuner deltar ofte i samarbeid om IKT og PP-

tjeneste, samt helse- og sosialtjenester som øyeblikkelig hjelp-tilbud, jordmortjeneste, barne-

vern, kvalitetsutvikling i grunnskolen og NAV (Brandtzæg et al., 2019). De små kommunene 

oppgir at de i størst grad er avhengig av samarbeid om IKT og digitalisering, barnevern, brann-

vern, legevakt, PP-tjeneste, psykisk helse og jordmortjeneste. I sum er det også en stor andel av 

de små kommunene som er avhengig av samarbeid om ulike administrative oppgaver som for 

eksempel lønn, økonomi, regnskap og revisjon. Flest kommuner er avhengig av samarbeid om 

IKT og digitalisering. Det er ikke unaturlig, ettersom det er et stort fokus på nettopp digitalise-

ring i offentlig sektor for å møte framtidige utfordringer knyttet til demografi, kommuneøko-

nomi og ressurstilgang. 
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2.2 Premisser for interkommunalt samarbeid 

Utgangspunktet for denne utredningen er å avklare hvorvidt interkommunalt samarbeid på tvers 

av kommunegrenser i Solør kan redusere sårbarhet i dagens tjeneste- og oppgaveleveranse og 

bidra til større fagmiljøer, bedre kompetanse- og ressursutnyttelse og bedre service overfor bru-

kere av tjenestene. Det er dermed relevant å se på sentrale forutsetninger, eller premisser for 

godt samarbeid. I den sammenheng skiller Knudsen (2013, s. 43–50) mellom tre slike premis-

ser: 1) domenekompatibilitet, 2) ideologisk og kvalitetsmessig kompatibilitet og 3) mandatkom-

patibilitet. 

Første betingelse for at et samarbeid skal være hensiktsmessig, er at det må være nyttig ut fra 

oppgavefordelingen mellom de aktuelle tjenestene. Best forutsetninger for å lykkes med samar-

beid finner vi i situasjoner hvor de tjenestene som skal samarbeide, kan utfylle og utnytte hver-

andres kompetanse og ressurser; betjene samme brukere eller klientgrupper med flere tilbud 

samtidig; gå sammen om å utføre oppgaver innen et geografisk område og så videre (de har del-

vis overlappende domener). I slike konstellasjoner øker sjansene for bedre kvalitet og effektivi-

tet i oppgavene, for eksempel gjennom en mer hensiktsmessig inndeling av oppgaver og mer ra-

sjonell utnytting av tilgjengelige ressurser og kompetanse. Dette er domenekompatibilitet. 

Den andre betingelsen kalles ideologisk og kvalitetsmessig kompatibilitet. Det innebærer rent 

konkret at samarbeidspartnerne har et noenlunde likt syn på hva som er gode arbeidsmåter og 

metoder, en god kultur og et godt arbeidsmiljø, og oppfatninger av hva både egen tjeneste og de 

tjenestene en skal samarbeide med, står for. Kvalitetsmessig kompatibilitet innebærer at samar-

beidende tjenester har et relativt likt kvalitetsnivå, og i det minste respekt for hverandres arbeid. 

Felles forståelse for hverandre, og noenlunde like oppfatninger av faglig kvalitet er således vik-

tige forutsetninger for vellykket samarbeid. 

Eksisterer en rimelig god domenekompatibilitet og ideologisk/kvalitetsmessig kompatibilitet, er 

viktige betingelser for samarbeid tilstede. I noen tilfeller er det likevel slik at tjenester ikke øns-

ker å samarbeide, selv om samarbeidsgevinstene kan virke åpenbare. Da vil et mandat fra en 

overordnet instans være nødvendig, hvor tjenestene gis en plikt til å iverksette samarbeid. For at 

et mandat skal fungere, må imidlertid mandatgiver ha autoritet til å gjøre det. Denne autoriteten 

kan enten komme fra økonomisk eller juridisk makt, ved at instansen har legitimitet, eller ved at 

den bruker ulike typer lokkemidler for å igangsette et samarbeid. Dette er mandatkompatibilitet. 

Når det gjelder interkommunalt samarbeid i Solør, er det kommunestyrene i de tre kommunene 

som i tilfelle vil være mandatgiver. Som øverste folkevalgte organ har kommunestyrene for det 

første legitimitet til å fatte beslutninger om interkommunalt samarbeid. De har dessuten både 

økonomisk og juridisk makt, gjennom å styre den økonomiske ressursbruken og ved at inter-

kommunalt samarbeid er juridisk forankret i kommuneloven. 

2.3 Ulike former for interkommunalt samarbeid og lovregulering 

Som en del av utredningen er det gjort vurderinger av potensielle samarbeidsformer og lokalise-

ringsmodeller. Selve vurderingene kommer vi tilbake til i kapittel 9. Vi vil her kort redegjøre for 

hovedtrekk ved de ulike formene for interkommunalt samarbeid. 
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Som vi var inne på i forrige avsnitt, har omfanget av interkommunalt samarbeid økt de senere 

årene. Med økende samarbeid kommunene imellom har også behovet for en bedre tilpasset lov-

givning økt. De siste 10-15 årene har det fra nasjonalt hold blitt lagt bedre til rette for at kom-

munene skal etablere interkommunale samarbeid. Fra 2007 fikk man blant annet en ny bestem-

melse i kommuneloven (§ 28) som gir anledning til etablering av vertskommunesamarbeid med 

overføring av myndighet til en annen kommune. Dette har åpnet for etablering av et stort antall 

interkommunale samarbeid om ulike oppgaver og tjenester rundt om i landet.  

Mye av det interkommunale samarbeidet er regulert i kommuneloven. I utgangspunktet legger 

kommuneloven opp til en stor grad av organisasjonsfrihet for interkommunalt samarbeid. Hvis 

det dreier seg som en lovpålagt oppgave som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, stiller 

loven likevel visse krav til hvilket samarbeid man kan velge. 

I henhold til ny kommunelov kan et interkommunalt samarbeid foregå gjennom et interkommu-

nalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt sel-

skap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 

adgang til (Kommuneloven, 2018). 

I den nye kommuneloven erstattes § 27-samarbeid av to nye former for interkommunalt samar-

beid. Den første formen er interkommunalt politisk råd (kap. 18 i kommuneloven). Innføringen 

av et kapittel i kommuneloven om interkommunalt politisk råd har som formål å lovregulere de 

tidligere regionrådssamarbeidene. Interkommunale politisk råd er politiske samarbeidsorgan 

som behandler generelle samfunnsspørsmål. Denne modellen kan ikke brukes til tjenestepro-

duksjon, og den kan heller ikke treffe enkeltvedtak. 

Den andre formen er kommunalt oppgavefellesskap (kap. 19 i kommuneloven). I motsetning til 

interkommunalt politisk råd kan kommunale oppgavefellesskap – som navnet antyder – oppret-

tes for å løse felles oppgaver. I forarbeidene til den nye kommuneloven heter det at det fortsatt 

er behov for en enkel samarbeidsform for produksjonssamarbeid om mindre omfattende oppga-

ver, og at denne formen særlig er viktig for å tilby mindre kommuner en enkel, fleksibel og bil-

lig organisasjonsmodell for interkommunalt samarbeid (NOU 2016: 4., 2016). Samtidig er det 

ikke direkte begrensninger på hvor omfattende samarbeid slike oppgavefellesskap kan benyttes 

for, men loven gir ikke anledning til å gi disse myndighet til å treffe enkeltvedtak. 

Vertskommunesamarbeid (kap. 20 i kommuneloven) er en modell som innebærer at samarbeids-

kommunen(e) delegerer og overlater utførelsen av oppgaver til en vertskommune. Vertskommu-

nesamarbeid åpner for samarbeid om lovpålagte og mer individrettede tjenester. I dette ligger 

offentlig myndighetsutøvelse og muligheter for å treffe enkeltvedtak. Vertskommunemodellen 

kan imidlertid også brukes ved samarbeid om frivillige oppgaver (ikke-lovpålagte oppgaver). 

Interkommunale selskaper reguleres av egen lov om lov interkommunale selskaper. Lov om in-

terkommunale selskaper kom i 1999 og var bl.a. ment å erstatte mange av de interkommunale 

forretningsvirksomhetene som var organisert etter kommunelovens § 27. Den er utformet med 

sikte på å være et tilbud om en organisasjonsmodell for virksomhet med et visst forretningsmes-

sig preg. Den vesentligste forskjellen mellom et IKS og et aksjeselskap er at deltakerne i et IKS 

hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser, normalt fordelt etter eierandelen i selskapet om 

ikke annet er avtalt i selskapsavtalen. I et aksjeselskap hefter eierne kun for innskutt aksjekapi-
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tal. Bare kommuner, fylkeskommuner og andre IKS kan være medeiere, i motsetning til et ak-

sjeselskap som ikke har slike begrensninger, og som innebærer at både staten og private kan 

være medeiere. 

 



 

 Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner 21 

3. Hovedtrekk ved 

samfunnsutviklingen i de tre 

kommunene 

I dette kapitlet presenteres noen overordnede trekk ved samfunnsutviklingen i de tre 

kommunene. Vi ser på befolkningsutviklingen i de tre kommunene fra årtusenskiftet og 

frem til i dag, scenarier for framtidig befolkningsutvikling og demografi fram mot 2040, 

i tillegg til pendlingsmønstre og arbeidsmarkedsintegrasjon i regionen. 

3.1 Hvorfor har folketall, demografi og arbeidsmarkedsintegra-

sjon relevans for interkommunalt samarbeid? 

Kommunene har ansvar for blant annet barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. 

Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor 

utgiftene i stor grad påvirkes av den demografiske utviklingen. I tillegg vil kommunens øvrige 

og samlede oppgave- og tjenesteproduksjon påvirkes indirekte. Eksempelvis vil kommuner med 

befolkningsnedgang ha andre utfordringer enn kommuner med befolkningsvekst knyttet til res-

surser, økonomi, fagmiljøer, kompetanse og rekruttering.  

Mot dette bakteppet, og før vi kommer inn på de enkelte tjenestene som er gjenstand for utred-

ning om interkommunalt samarbeid, er det derfor relevant å beskrive hovedtrekkene i befolk-

ningsutviklingen i de tre kommunene fra årtusenskiftet og frem til i dag. Det vil vi gjøre innled-

ningsvis i dette kapitlet. Dernest ser vi på scenarier for befolkningsutvikling og demografi fram 

mot 2040. Avslutningsvis i kapitlet presenteres tall for pendling og arbeidsmarkedsintegrasjon.  

Disse trekkene ved befolkningsutvikling og arbeidsmarkedet legger føringer for hvilken framti-

dig situasjon kommunen bør planlegge for, og dermed også hvordan kommunen bør prioritere 

og innrette egne tjenester for å møte framtidas behov. Dermed er denne typen utviklingstrekk 

også et relevant bakteppe i vurderinger av et eventuelt interkommunalt samarbeid mellom de tre 

kommunene.  

3.2 Historisk befolkningsutvikling 

Utviklingen av folketallet er kanskje den aller mest sentrale indikatoren for utviklingen i en 

kommune. Det er derfor naturlig å starte med denne. Figur 3-1 viser befolkningsutviklingen i de 

tre kommunene siden år 2000, sammenliknet med befolkningsutviklingen i Norge og i Innlan-

det. Vi har indeksert folketallet, slik at utgangspunktet er år 2000. Nivåer over 100 betyr at det 

har vært en vekst i folketallet siden år 2000, mens nivåer under 100 betyr at det har vært en ned-

gang i folketallet. 
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Figur 3-1 Utvikling i folketall i Grue, Våler og Åsnes kommuner, Norge og Innlandet i perioden 2000-2020, indek-

sert slik at år 2000 = 100. Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 

Som det fremgår av figuren, har befolkningsveksten i både Grue, Våler og Åsnes vært langt sva-

kere enn i landet som helhet, men også svakere enn i Innlandet som helhet. Mens det i Innlandet 

har vært en svak befolkningsvekst i perioden, har både Grue, Våler og Åsnes kommuner hatt en 

befolkningsnedgang siden årtusenskiftet. Ved inngangen til 3. kvartal 2020 var det 4 572 inn-

byggere i Grue, 3 620 innbyggere i Våler og 7 196 innbyggere i Åsnes.  

For å forstå hvorfor folketallet har utviklet seg som det har gjort, er det videre interessant å de-

komponere befolkningsendringene i kommunenes fødselsbalanse, netto innvandring og netto 

innenlands flytting (fra andre kommuner). Det er disse tre komponentene som i stor grad påvir-

ker kommunenes befolkningsutvikling. Vi starter med Våler:  
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Figur 3-2 Befolkningsveksten i Våler dekomponert i 12-måneders perioder, målt hver kvartal. 

Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 
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Figur 3-2 viser at fødselsbalansen i Våler har vært negativ etter 2000, dvs. at det er blitt født 

færre personer enn det er som har dødd. Det betyr at fødselsbalansen har påvirket befolkningsut-

viklingen i negativ retning. Kommunen har hatt en positiv netto innvandring stort sett gjennom 

hele perioden. Selv om nettoinnvandringen til Våler har bidratt til å redusere befolkningsned-

gangen noe, har innvandringen til Våler i forhold til folketallet vært lavere sammenliknet med 

resten av landet. Den innenlandske flyttebalansen har variert sterkt. I noen perioder har det vært 

netto innflytting fra andre kommuner, i andre perioder har det vært en sterk netto utflytting. 

Figur 3-3 viser den dekomponerte befolkningsutviklingen i Grue. 

Som det fremgår av figuren, har fødselsbalansen også i Grue vært negativ i perioden fra 2000 og 

frem til i dag. Kommunen har periodevis hatt en positiv netto innvandring, først og fremst i pe-

rioder de siste ti årene. I kortere perioder har innvandringen til Grue i forhold til folketallet vært 

høyere også enn i resten av landet. I grove trekk har den innenlandske flyttebalansen vært svak 

gjennom hele perioden, sett bort fra årene 2008–2010. Det vil si at det har vært en netto utflyt-

ting fra Grue og til andre kommuner.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-3 Befolkningsveksten i Grue dekomponert i 12-måneders perioder, målt hvert kvartal. 

Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 
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Til slutt viser figur 3-4 den dekomponerte befolkningsutviklingen i Åsnes. 

I likhet med Grue og Våler har Åsnes kommune hatt en negativ fødselsbalanse i den forstand at 

det blir født færre personer enn det dør, i kommunen. De første fem årene av 2000-tallet hadde 

Åsnes en svakt positiv nettoinnvandring, før den sank i perioden 2005–2009. Utover i 2009 økte 

innvandringen igjen, og i enkelte perioder mellom 2010 og 2017 har en nettoinnvandring til 

kommunen bidratt til å minske befolkningsnedgangen nokså sterkt. Nær sagt i hele perioden 

mellom 2013 og 2017 hadde Åsnes en høyere nettoinnvandring enn landet som helhet, sett i for-

hold til folketallet. Åsnes har hatt relativt lite netto tilflytting fra andre kommuner. I perioder, og 

ikke minst mellom 2013 og 2017, har det vært en nokså sterk netto utflytting fra Åsnes og til 

andre kommuner. 

3.3 Scenarier for befolkningsutvikling og demografi 

I tillegg til å se på hvordan befolkningsutviklingen har vært frem til i dag, har Telemarksfors-

king utarbeidet scenarier for utvikling av folketall og demografi for de tre kommunene fram mot 

2040. Disse scenariene er et supplement til SSBs framskrivinger. Telemarksforsking bruker de 

ferske nasjonale framskrivingene til SSB, men har en annen modell for å beregne innenlands 

flyttetall mellom kommuner. Det gjør at vi kan beregne ulike scenarier alt etter hvor attraktiv 

kommunene lykkes med å bli for bosetting og næringsliv. Vår modell er med andre ord bygget 

opp på en annen måte og gir noe ulike resultater enn framskrivingene til SSB. 

Telemarksforsking opererer her med fire scenarier for befolkningsutviklingen i Grue, Våler og 

Åsnes fram mot 2040: Lav, normal, høy og historisk.  

Figur 3-4 Befolkningsveksten i Åsnes dekomponert i 12-måneders perioder, målt hvert kvartal. 

Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 
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Nøytralscenariet (grønn graf) viser utviklingen dersom den enkelte kommune har nøytral at-

traktivitet både for næringsliv og bosetting. Det viser altså utviklingen dersom Grue, Våler og 

Åsnes er helt gjennomsnittlige kommuner når det gjelder attraktivitet.  

Scenariet merket «historisk» (oransje graf) viser utviklingen dersom den enkelte kommune be-

holder den attraktiviteten som kommunen har hatt de siste ti foregående årene.  

Scenariet merket «lav» (rød graf) viser utviklingen dersom den enkelte kommune har lav bo-

stedsattraktivitet og lav næringsattraktivitet. Attraktivitetsverdiene er satt slik at Grue, Våler og 

Åsnes er mindre attraktive enn 80 prosent av kommunene (mer attraktiv enn 20 prosent) for 

både bosetting og næringsliv.  

Scenariet merket «høy» (blå graf) viser utviklingen dersom kommunene har høy attraktivitet for 

både bosted og næringsliv. Attraktivitetsverdiene er satt slik at Grue, Våler og Åsnes er mer at-

traktive enn 80 prosent av kommunene (mindre attraktiv enn 20 prosent) for både bosetting og 

næringsliv.  

SSBs siste framskriving for de tre kommunene, publisert i august 2020, er også lagt inn (lilla 

graf).  

Figurene 3-5, 3-6 og 3-7 viser de fire scenariene, når vi legger til grunn at den nasjonale befolk-

ningsveksten blir som i det nye hovedalternativet til SSB fra 2020. 

 

 

 

Figur 3-5 Befolkningsvekst i Våler fram mot 2040 ved ulike scenarier samt SSBs framskriving. 
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Som det fremgår av figurene, er SSBs framskrivinger for de tre kommunene langt mer optimis-

tiske enn selv høy-scenariene til Telemarksforsking. Husk at vi i høy-scenariene legger til grunn 

at de tre kommunene er mer attraktive for bosetting og næringsliv enn 80 % av landets kommu-

ner hvert år fram mot 2040.  

Uavhengig av hvilket av Telemarksforskings tre scenarier vi legger til grunn (høy, nøytral eller 

lav), vil de tre kommunene oppleve en befolkningsnedgang fram mot 2040, riktignok med litt 

ulik styrke. Vi ser også at Telemarksforskings scenarier har samme retning for utviklingen som 

Figur 3-6 Befolkningsvekst i Grue fram mot 2040 ved ulike scenarier samt SSBs framskriving. 

Figur 3-7 Befolkningsvekst i Åsnes fram mot 2040 ved ulike scenarier samt SSBs framskriving. 
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historisk-scenariet, som viser utviklingen dersom den enkelte kommune fram mot 2040 behol-

der den attraktiviteten som kommunen har hatt de siste ti foregående årene. Dersom de mest po-

sitive av våre scenarier slår til (høy-scenariene), vil Åsnes ha 6 275 innbyggere, Våler 3 171 

innbyggere og Grue 3 900 i 2040.  

Videre har befolkningens fordeling på alder og kjønn stor betydning for antall fødte og døde. I 

figurene under viser vi aldersfordelingen i de tre kommunene i 2020. De grå skyggene i figurene 

viser alders- og kjønnsfordelingen i Norge. Vi kan da se hvilke aldersgrupper de tre kommunene 

har relativt mange av i forhold til landet. Steder med mange eldre vil normalt få flere døde, 

mens steder med en stor andel kvinner i fødedyktig alder får normalt flere fødte. Videre ser vi 

hvordan aldersfordelingen vil bli i de tre kommunene i 2040 basert på Telemarksforskings høy-

scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 Antall innbyggere på ulike alderstrinn for kvinner og menn i Grue i 2020 (figuren til venstre), og i 2040 

med Telemarksforskings høy-scenario (figuren til høyre). Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 
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Figurene viser for det første at de tre kommunene per i dag har en høyere andel eldre enn landet 

som helhet, i tillegg til en lavere andel kvinner i fødedyktig alder og en lavere andel barn og 

unge. Dette får konsekvenser også for den fremtidige befolkningsutviklingen. Også i 2040 vil de 

tre kommunene ha en høyere andel eldre enn landet som helhet, i tillegg til at både det totale an-

tallet, men også andelen barn og unge i befolkningen blir enda lavere enn i dag.  

Basert på våre scenarier for befolkningsutvikling og demografi bør de tre kommunene planlegge 

for en befolkningsnedgang og en økende andel eldre, og innrette tjenesteproduksjonen på en 

måte som i størst mulig grad sikrer effektivitet og kvalitet i møte med en slik situasjon.  

Figur 3-9 Antall innbyggere på ulike alderstrinn for kvinner og menn i Våler i 2020 (figuren til venstre), og i 2040 

med Telemarksforskings høy-scenario (figuren til høyre). Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 

Figur 3-10 Antall innbyggere på ulike alderstrinn for kvinner og menn i Åsnes i 2020 (figuren til venstre), og i 2040 

med Telemarksforskings høy-scenario (figuren til høyre). Kilde: Telemarksforsking/Regionalanalyse.no 
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3.4 Pendling og bo- og arbeidsmarkedsintegrasjon 

Utover folketall og demografisk utvikling er pendlingsdata av interesse. Dette for å kunne si noe 

om interaksjon på tvers av kommunegrensene, og hvordan og på hvilke måter de tre kommu-

nene inngår i en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er også av spesiell relevans 

med tanke på et eventuelt interkommunalt samarbeid. Dersom kommunene utgjør et felles bo- 

og arbeidsmarked, tilsier dette at det blir lettere å hente ut potensielle gevinster av et eventuelt 

interkommunalt samarbeid. Motsatt; Dersom det er mye pendling fra kommunene og ut av re-

gionen, er det et signal om innbyggerne i liten grad finner arbeid internt i Solør og må søke seg 

til omkringliggende regioner. Det vil kunne være et argument for at kommunene bør bruke til-

gjengelige virkemidler for å bygge opp sterke fagmiljøer og attraktive arbeidsplasser innad i 

egen region. Dette for å forhindre at enda flere arbeidsplasser på sikt forsvinner ut av regionen. 

Tabell 3-11 viser pendlingsmatriser for de tre kommunene i prosent, dvs. hvor stor andel av ar-

beidstakere bosatt i de tre kommunene som har arbeidssted i henholdsvis egen kommune, de to 

andre Solør-kommunene og utenfor Solør-regionen.  

Tabell 3-11 Pendlingsmatrise som viser andelen av den sysselsatte befolkningen i Grue, Våler og Åsnes som jobber i 

de samme kommunene, og hvor stor andel av den sysselsatte befolkningen som jobbet utenfor en av disse kommu-

nene. Tallene er for 2019. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 03321. 

 Arbeidssted 

Grue Åsnes Våler Utenfor Solør 

B
o

st
e

d
 Grue 59,1 10,5 2,0 28,5 

Åsnes 6,2 62,7 7,7 23,3 

Våler 1,9 15,8 50,5 31,8 

 

Som det fremgår av matrisen, er Våler den kommunen med lavest egendekning av arbeidsplas-

ser. Av arbeidstakere bosatt i Våler jobber 50,5 prosent i egen kommune. I både Grue og Åsnes 

er det om lag 60 prosent av de sysselsatte som jobber i egen kommune.  

Pendlingen mellom de tre kommunene internt i Solør varierer. Om lag 10,5 prosent av arbeids-

takere bosatt i Grue pendler til Åsnes, men kun 2 prosent til Våler. Blant arbeidstakere bosatt i 

Åsnes pendler drøyt 6 prosent til Grue og snaut 8 prosent til Våler. Til slutt pendler snaut 2 pro-

sent av arbeidsstokken bosatt i Våler til Grue og 15,8 prosent til Åsnes. Oppsummert er Åsnes 

den kommunen som både har høyst ut- og innpendling til og fra de to andre kommunene. Det er 

ikke unaturlig gitt kommunens geografiske plassering midt mellom Grue og Våler. Til slutt ser 

vi at andelen arbeidstakere som pendler mellom Grue og Våler, er lav.  

Videre er det en del arbeidstakere bosatt i alle tre kommunene som pendler til en arbeidsplass 

utenfor Solør. Høyest er andelen i Våler med 31,8 prosent, og lavest er den i Åsnes med 23,3 

prosent. Snaut 16 prosent av arbeidstakere bosatt i Grue pendler sørover til Kongsvinger. Det 

gjør kommunen til den viktigste utpendlingskommunen for Grue, både blant kommunene uten-

for Solør og totalt. For Åsnes utgjør Elverum og Kongsvinger de to viktigste utpendlingskom-

munene utenfor Solør, men andelen som pendler til begge disse kommunene er lavere enn ande-

len som pendler til både Grue og Våler. Sammen med Åsnes er Elverum den viktigste utpend-

lingskommunen for Våler (16 prosent av arbeidstakere bosatt i Våler pendler hit). 
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For å få et enda tydeligere bilde av bo- og arbeidsmarkedsintegrasjonen i Solør, viser vi i tabell 

3-12 både andelen og antall sysselsatte bosatt i Solør-kommunene som jobber henholdsvis i og 

utenfor regionen. 

Tabell 3-12 Pendlingsmatrise som viser andelen og antall sysselsatte bosatt i Solør-kommunene som jobber i og uten-

for regionen. Tallene er for 2019. N=6942. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 03321 

 

 

Arbeidssted 

I Solør % Utenfor % I Solør antall Utenfor antall 

B
o

st
e

d
 Grue 71,5 28,5 1456 580 

Åsnes 76,7 23,3 2486 757 

Våler 68,2 31,8 1134 529 

Solør samlet 73 27 5076 1866 

 

Selv om en del arbeidstakere bosatt i Solør også pendler ut av regionen, viser tallene i matrisen 

at Grue, Våler og Åsnes i stor grad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Av alle arbeidstakere 

som er bosatt i de tre kommunene, arbeider 73 prosent av dem i Solør. Kun 27 prosent jobber 

utenfor regionen. Bildet av et felles arbeidsmarked må imidlertid nyanseres noe. Som vist i ta-

bell 3-11 er det relativt lite pendling mellom Grue og Våler. 

3.5 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi presentert befolkningsutviklingen i Grue, Våler og Åsnes fra årtusenskiftet 

og fram til i dag, scenarier for framtidig utvikling i folketall og demografi, i tillegg til pendle-

mønstre og arbeidsmarkedsintegrasjon i de tre kommunene. 

Fra årtusenskiftet og fram til i dag har befolkningsutviklingen i de tre kommunene fulgt det 

samme mønsteret. Alle tre kommuner har hatt en befolkningsnedgang siden år 2000, mens an-

delen eldre innbyggere har økt og andelen yngre innbyggere har gått ned. Basert på scenariene 

for framtidig utvikling er det grunn til å tro at denne trenden vil fortsette fram mot 2040. Det in-

dikerer at kommunene i årene som kommer, vil få reduserte statlige overføringer som følge av 

færre innbyggere, og at kommunene må tilpasse tjenester og bemanning til et lavere innbygger-

tall. Dette kan være krevende, samtidig som det ikke er grunn til å forvente at kravene til kom-

munal oppgavehåndtering, digitalisering, innovasjon og utvikling i kommunal sektor vil bli 

mindre i årene som kommer. 

Selv om pendlertallene viser at en god del arbeidstakere bosatt i Solør pendler ut av regionen, 

gjør de aller fleste ikke det. Hele 73 prosent av arbeidstakere bosatt i Solør har også sitt arbeids-

sted her. Det tilsier at bo- og arbeidsmarkedsintegrasjonen i regionen er relativt høy, noe som 

tilsier at Solør-kommune også bør ha felles interesser knyttet til framtidig utvikling av regionen. 
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4. HR/personal og lønn 

I dette kapitlet presenteres status for tjenesteområdet HR/personal og lønn i de tre kom-

munene i dag med hensyn til organisering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver. 

Videre presenteres resultatene av SWOT-analysen og arbeidsgruppens innspill til hva de 

ser som fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

4.1 Organisering, ressurser og bemanning 

I Tabell 4-1 har vi oppsummert organisering, årsverksressurser og bemanning knyttet til 

HR/personal og lønn i de tre kommunene per i dag. 

Tabell 4-1 Oversikt over organisering, årsverksressurser og antall ansatte knyttet til HR/personal- og lønnsoppgaver i 

de tre kommunene per i dag 

 Organisering Årsverksressurser Antall ansatte 

Grue1 Intern organisering 4,5 5 

Våler Intern organisering 2,6 3 

Åsnes2 Intern organisering 4,8 7 

Sum  11,9 15 
 

HR- og lønnsavdelingen i Åsnes kommune ledes av HR-sjef. Avdelingen har til sammen 4,8 

årsverk. HR-sjef og HR-konsulent utgjør til sammen to årsverk. Tre medarbeidere jobber med 

lønn, fordelt på fagleder lønn (1 årsverk) og to lønnsmedarbeidere i 1,8 årsverk.  

I Våler kommune utgjør personalavdelingen personalsjef (1 årsverk) og to lønnskonsulenter. En 

av lønnskonsulentene har 40 prosent av sin stilling tilknyttet arkiv. Begge avlaster på Service-

torget en dag i uka.  

Det pågår for tiden en organisasjonsendring i Grue, som ikke helt er landet. Det ligger imidlertid 

an til at det blir en egen HR-avdeling med ansvar for personal og lønn, i tillegg til arkivtjeneste 

og servicetorg. Ressurser til personal- og lønnsoppgaver utgjør henholdsvis 2,5 og 2 årsverk, 

dvs. 4,5 årsverk til sammen – fordelt på fem ansatte. 

4.2 Oppgaver 

HR/personal i de tre kommunene bistår ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i de-

res utøvelse av fagområdet personal, ledelse og organisasjon. Det daglige ansvaret ligger i alle 

tre kommuner hos den enkelte leder, men HR/personal gir lederstøtte, herunder råd, veiledning 

                                                      

1 En personalmedarbeider går av med pensjon 1.4.2021. Frem til da vil bemanningen være 5,3 årsverk fordelt på 6 ansatte. 
2 Her inngår ett årsverk som lønnsansvarlig. Stillingsinnehaver har nylig sagt opp. 
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og anbefalinger. Personalavdelingen har også som oppgave å forankre kommunens overordnede 

verdi- og visjonsgrunnlag samt utføring av utviklingsoppgaver, revisjon og videreutvikling av 

hjelpedokumenter, retningslinjer og prosedyrer mv. De viktigste oppgavene knyttet til lønn er å 

sørge for at lønn, godtgjøring og honorar blir utbetalt i rett tid med rett kvalitet. 

Videre har avdelingen et sentralt ansvar ved forhandlinger, og den bistår enhetene i kommunen i 

rekrutteringsprosesser og med arbeidskontrakter. Avdelingen gir også kurs og internopplæring 

ute på enhetene i kommunen, og den har ansvar for innføring i saksgang, oppbygging og innfø-

ring av kvalitetsrutiner og -systemer samt håndtering av avvik, og for å gi generell veiledning og 

bistand ut til enhetene ved behov. 

Innretningen på tjenestene varierer imidlertid noe de tre kommunene imellom. 

Når det gjelder oppgaver, er disse i korte trekk som følger i Åsnes kommune: For det første har 

avdelingen ansvar for oppgaver knyttet til lønn, dvs. å kjøre lønninger, reiseregninger og syke-

penger, og for lønnssystemer og –programmer mv. Videre har avdelingen et sentralt ansvar ved 

forhandlinger, og bistår enhetene i kommunen i rekrutteringsprosesser og med arbeidskontrak-

ter. Avdelingen gir også kurs og internopplæring ute på enhetene i kommunen, og den har an-

svar for innføring i saksgang, oppbygging og innføring av kvalitetsrutiner og -systemer samt 

håndtering av avvik, og for å gi generell veiledning og bistand ut til enhetene ved behov. 

Oppgaver i Våler omfatter overordnet og strategisk arbeidsgiverpolitikk, forhandlinger med til-

litsvalgte, rådgivning og oppfølging av virksomhetsledere, HMS-arbeid, overordna systemer og 

rutiner. Når det gjelder rekruttering gjør virksomhetsledere mye av jobben selv, men personal-

avdelingen sender tilsettingsbrev, ordner med kontrakter mv. I Våler er videre skillet mellom 

personal- og lønnsmedarbeidernes roller noe mindre tydelig enn i Åsnes. Med det mener vi at 

lønnskonsulentene i Våler også håndterer en del personaloppgaver. Avdelingen har videre an-

svar for lønnskjøring for Våler kirkelige fellesråd. 

I Grue er oppgavene knyttet til HR/personal og lønn i stor grad sammenfallende med Våler og 

Åsnes. Ellers har avdelingen fordelt oppgavene internt slik at én medarbeider har et hovedan-

svar for alt som hører innunder HMS-området, en annen har ansvar for kompetanse(utvikling) 

og én har arbeidstakerrettede oppgaver (pensjon, interaksjon med arbeidstakere mv). HR-sjef 

har et hovedansvar for arbeidet med kommunens arbeidsgiverpolitikk, lederprogram, stillings-

bank mv.  

I Grue bistår lønnsmedarbeiderne økonomiavdelingen i håndtering av sykepenger, mens dette 

håndteres av HR/personal og lønn i både Våler og Åsnes. 

Utover dette er det mye likt i de tre kommunene. HR/personalsjef er i alle tre kommuner repre-

sentert i Arbeidsmiljøutvalget og håndterer det strategiske knyttet til personal- og arbeidsgiver-

politikk. Videre har alle tre kommuner samme bedriftshelsetjeneste, og avdelingene har det 

samme ansvar knyttet til oppfølging av dette. I alle tre kommuner sitter sjef for HR/personal og 

lønn i kommunedirektørens ledergruppe. Videre deltar alle kommunene i HR-nettverket i 

Kongsvingerregionen. 
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Når det gjelder fagsystemer, så bruker kommunene i stor grad de samme Visma-modulene, ek-

sempelvis Visma HRM personalsystem, Webcruiter rekrutteringssystem og Expense reisereg-

ningssystem. Når det gjelder kvalitets- og avvikssystem, benytter Åsnes Compilo, Grue KF 

Kvalitet, mens kvalitetssystemet håndteres av en annen avdeling i Våler. 

4.3 SWOT-analyse 

Styrker 

Alle tre kommuner fremhever det som en styrke at de ansatte ved HR/personal og lønn har lang 

erfaring, mye realkompetanse og «taus kunnskap».  

Det blir videre fremhevet som en styrke at tjenestene sitter på rådhuset, tett på de lederne og an-

satte tjenestene skal yte bistand, veiledning og rådgivning overfor. En omgås i det daglige, noe 

som gir nærhet, korte beslutningsveier, oversikt og kjennskap.  

Fra Vålers side pekes det på at avdelingen er preget av en endringskultur og –vilje. Eksempelvis 

gjør lønnsmedarbeiderne mange oppgaver utover lønn, og de trives med å påta seg nye arbeids-

oppgaver og bistå der det trengs. 

I Grue har avdelingen opplevd å være en «flaskehals» i organisasjonen i enkelte sammenhenger, 

grunnet lav bemanning. Det har gått utover både tilgjengelighet og kvalitet. Det blir derfor på-

pekt som en styrke at avdelingen får styrket bemanningen – og dermed kapasiteten – høsten 

2020. 

Alle tre kommuner påpeker at de har fokus på å ivareta et godt samarbeid med tillitsmannsappa-

ratet i kommunen, tross knappe ressurser. 

Fagnettverket innen HR/lønn og personal i Kongsvingerregionen/Glomdalsregionen oppleves å 

fungere bra. Gjennom nettverket kan en diskutere faglige spørsmål og få faglig påfyll, i tillegg 

til å ha noen å «lene seg på» dersom det er noe en er usikker på. 

Svakheter 

Alle tre kommuner fremhever sårbarhet og et lite fagmiljø som en sentral svakhet. Fra Åsnes’ 

side pekes det eksempelvis på at viktig kunnskap om organisasjonen («taus kunnskap») og kjer-

nekompetanse om rutiner, prosedyrer og sentrale fagsystemer sitter hos enkeltpersoner. Dersom 

disse er borte, eller slutter, vil ting stoppe opp. Fra Grue sin side blir det påpekt at oppgaver ut-

over vanlig drift- og standardoppgaver til tider oppleves som for tids- og ressurskrevende. 

Det at en er generalister, forstått som at den enkelte har kunnskaper om flere oppgaver/fagfelt, 

blir sett på som både positivt og negativt. Positivt i den forstand at en får bred innsikt i ulike de-

ler av kommunens aktiviteter og varierte arbeidsoppgaver. Negativt i den forstand at det er 

vanskelig å håndtere stadig høyere krav og bygge spesialistkompetanse. De ansatte ved avde-

lingen skal dekke såpass mange ulike oppgaver og systemer, at en ikke har mulighet for å til en-

hver tid være oppdatert på alle de områder som forventes både av ledere og ansatte ute i organi-

sasjonen.  
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Det at de ansatte i avdelingen håndterer svært mange ulike oppgaver, oppleves også å vanskelig-

gjøre rekruttering. Det vil være vanskelig å skreddersy utlysninger og i neste omgang finne kan-

didater med en profil som «matcher» stillingsbeskrivelsene. 

Muligheter 

Digitalisering av personal- og lønnsoppgaver blir fremhevet som den kanskje største muligheten 

for å ivareta gode tjenester i årene som kommer. Det gjelder alle tre kommuner. Elektroniske 

signaturer, reiseregninger, digitalisering av personalarkiv og chatbot er eksempler på slike opp-

gaver, og som i varierende grad er i ferd med å implementeres i de tre kommunene. Implemen-

tering av digitale løsninger, i kombinasjon med gode rutiner, brukerhåndbøker og opplæring av 

personale i kommunen, vil kunne frigjøre kapasitet og ressurser til å drive utviklingsarbeid in-

nen HR/personal og lønn i de tre kommunene. 

Trusler 

Arbeid knyttet til HR/personal og lønn er viktig, men ikke alltid like synlig arbeid.  Det blir 

først synlig når ting ikke fungerer. Det gjør at det ikke alltid er lett å få midler til viktige tiltak 

innen disse tjenestene. Tjenestene i alle tre kommuner kjenner seg igjen i denne utfordringen. 

Befolkningsframskrivinger og prognoser for framtidig økonomisk utvikling tilsier trangere øko-

nomiske rammer for de tre kommunene i årene som kommer. Skal en bestå som egen kommune 

– og samtidig kunne levere gode tjenester – må en finne løsninger for hvor en skal «finne peng-

ene». Det er allerede gjort effektiviseringer i tjenestene, og det er en grense for hvor mye mer 

det er mulig å effektivisere driften. 

Arbeidsmarked og rekruttering er en utfordring i alle tre kommuner.  

Det er stadig økende krav fra omgivelsene når det gjelder kvalitet på tjenestene, både internt i 

kommunen og fra kommunens omgivelser (eksempelvis brukere, SSB, Fylkesmannen, NAV, 

KLP mv.). Økende krav til rapportering og oppfølging/veiledning er to eksempler.  

Til slutt blir det påpekt at selv om digitalisering representerer en mulighet, vil det i en over-

gangsperiode gi økte behov for ressurser til opplæring, oppfølging og veiledning ovenfor de an-

satte ute i organisasjonen fra HR/personal/lønn (såkalte pukkeleffekter). 

4.4 Fordeler og utfordringer ved interkommunalt samarbeid 

HR/personal og lønn oppfatter at et interkommunalt samarbeid gir muligheter for å styrke fag-

miljøet og viktig kompetanse ytterligere, og dermed også redusere dagens sårbarhet. Det blir 

flere ansatte å spille på, og mulighetene for spesialisering øker. De oppgavene arbeidsgruppen 

peker ut når det gjelder størst potensial for gevinster knyttet til effektivitet og kvalitet, er felles 

rutiner, lederstøtte, lønn, sykefraværsoppfølging, pensjon, rapportering, oppbygging av lønns-

program, rapportering mv. Det pekes også på at en generelt vil få flere medarbeidere og fagper-

soner å diskutere, «sparre med» og støtte seg på i det daglige. 

Et hovedformål med et eventuelt interkommunalt samarbeid innen HR/personal og lønn vil være 

å gi bedre tjenester ovenfor de ansatte i kommunene. Veiledning, rådgivning og bistand ovenfor 
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de ansatte må innrettes på en god måte, men en potensiell gevinst er at faglig rådgivning oven-

for tjenestene vil kunne gjøres kjappere og med høyere kvalitet. Et sterkere fagmiljø og flere 

ressurser vil potensielt også gjøre det lettere for HR/personal og lønn å bidra inn i viktig utvik-

lingsarbeid. Her pekes det imidlertid også på en utfordring ved en samlokalisert variant, nemlig 

at nærheten til organisasjonen i de to kommunene som ikke er vertskommune, potensielt vil bli 

svakere.   

Videre er arbeidsgruppen av den oppfatning at et større – og sterkere – fagmiljø vil gjøre ar-

beidsplassen mer attraktiv og lette rekruttering. Samtidig påpeker enkelte på at en risikerer å 

miste flinke ansatte dersom de må flytte arbeidsplass og/eller får lengre reisevei. Det pekes på at 

Våler har flere ansatte som bor i Elverum og Hamar, mens Grue har flere ansatte bosatt i retning 

Kongsvinger.  

Kommunene har mange like fagsystemer allerede i dag. Det vil gjøre samordning ved et eventu-

elt interkommunalt samarbeid lettere. Samtidig peker enkelte i arbeidsgruppen på at en fortsatt 

må gjøre oppgaver flere ganger i et samarbeid, for eksempel må en gjøre tre separate lønnskjø-

ringer.  

Flertallet i arbeidsgruppen er av den oppfatning at nærhet til organisasjonen er viktig for mye av 

det formelle og strategiske personalarbeidet i den enkelte kommune, og at dette derfor vanskelig 

kan overføres til et interkommunalt samarbeid. Telemarksforsking forstår det dithen at det hand-

ler om deltakelse på ulike arenaer (eksempelvis Administrasjonsutvalget og Arbeidsmiljøutval-

get), utvikling av kommunens strategiske arbeidsgiverpolitikk, lønns- og personalpolitikk, for-

handlinger og dialog med arbeidstakerorganisasjonene, strategisk kompetanseplanlegging, le-

delse av personal- og organisasjonsutviklingsprosjekter mv. Mindretallet i arbeidsgruppen opp-

lever imidlertid at denne typen oppgaver fint kan ivaretas i et interkommunalt samarbeid. 

Til slutt har både Grue og Våler flere delte årsverk. Det innebærer at ansatte i HR/personal og 

lønn har deler av stillingen sin knyttet til oppgaver i andre kommunale tjenester eller fagfelt. 

Flyttes ressursene på HR/personal og lønn inn i et interkommunalt samarbeid, vil det medføre at 

fagmiljøet innen de oppgavene/tjenestene som «blir igjen» svekkes, og det kan gi et økt press på 

gjenværende personell i kommunen. 

4.5 Oppsummerende vurdering 

Kort oppsummert synes de viktigste fordelene med ett felles HR/personal- og lønnskontor å 

være: 

 Mindre sårbarhet (flere personer med kompetanse på samme fagområde og fagsyste-

mer) 

 Større fagmiljø og kapasitet 

 Faglig bistand, råd og veiledning vil kunne gjøres mer effektivt og med høyere kvalitet 

 Spesialisering innen fagområdene 

 Økte ressurser til å drive viktig digitaliserings- og utviklingsarbeid 

 Mer attraktiv arbeidsplass og lettere rekruttering 
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De fremste ulempene er at: 

 Nærheten til organisasjonen i kommunene som ikke er vertskap for kontoret, kan bli 

svakere 

 Enkelte vil få lengre reisevei 

I tillegg bør delte stillinger avklares for å unngå økt arbeidspress på gjenværende personell i den 

enkelte kommune. 

Arbeidsgruppens medlemmer fremhever åpenbare småkommunefordeler ved dagens tjeneste-

produksjon – i form av korte beslutningsveier, oversikt og kjennskap. Medarbeiderne er flek-

sible, har lang erfaring og mye realkompetanse, og dagens tjenester er preget av nærhet til resten 

av organisasjonen. På den annen side viser SWOT-analysen at sårbarhet, et lite fagmiljø, få res-

surser og tidvis lav kapasitet er en utfordring.  

Slik vi ser det, er de største fordelene ved interkommunalt samarbeid først og fremst knyttet til 

et større fagmiljø og en økt samla ressurs, og de mulighetene det kan gi i form av økt kvalitet og 

effektivitet i tjenesteproduksjonen. Ikke minst påpekes potensielle gevinster i form av at faglig 

bistand, rådgivning og veiledning ovenfor de øvrige tjenestene i kommunene vil kunne gjøres 

både mer effektivt og med høyere kvalitet. Dette er et viktig aspekt fordi personalfaglig veiled-

ning overfor de brukerrettede tjenestene er selve kjernevirksomheten til HR/personal og lønn. 

Flere ressurser vil potensielt også gjøre det lettere å bidra inn i viktig digitaliserings- og utvik-

lingsarbeid, noe som i dag oppleves vanskelig å prioritere. Videre er det grunn til å mene at et 

større fagmiljø vil gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for potensielle søkere, og dermed lette re-

kruttering. 

Som gjennomgangen over viser, er det etter vårt syn flere gevinster ved et interkommunalt sam-

arbeid om HR/personal og lønn. Samtidig er det særlig tre momenter en bør tenke gjennom i en 

eventuell videre prosess. 

Arbeidsgruppen er delt i synet på hvorvidt det mer formelle og strategiske personalarbeidet i 

den enkelte kommune kan håndteres av et interkommunalt samarbeid. Med definerte rutiner, 

prosedyrer, møtearenaer og kontaktpunkter på plass, og med fleksible løsninger for arbeidssted 

og tilstedeværelse i den enkelte kommune, bør etter vårt syn selve utføringen av slike oppgaver 

kunne ivaretas i et interkommunalt samarbeid.  

Det andre momentet kommer stort sett alltid opp i vurderinger av interkommunalt samarbeid, og 

handler om at en risikerer å miste ansatte som følge av at enkelte må flytte arbeidsplass og/eller 

får lengre reisevei. I dette tilfellet, og selv om enkelte pendler til Solør fra andre kommuner i re-

gionen, er det relativt korte avstander mellom de tre kommunesentraene i Solør. Fleksible løs-

ninger for arbeids- og kontorsted er òg tiltak som kan bidra til å redusere denne utfordringen.  

Det tredje og siste momentet handler om at flere av medarbeiderne i HR/personal og lønn har 

delte stillinger. Flyttes disse ressursene over i et interkommunalt samarbeid, må en vurdere 

hvordan en på best mulig måte kan ivareta de oppgavene som «blir igjen». Dette for å unngå økt 

arbeidsmengde og -press på gjenværende personell i den enkelte kommune. 
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5. Økonomi og regnskap 

I dette kapitlet presenteres status for tjenesteområdet økonomi og regnskap i de tre kom-

munene i dag med hensyn til organisering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver. 

Videre presenteres resultatene av SWOT-analysen, og arbeidsgruppens innspill til hva 

de ser som fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

5.1 Organisering, ressurser og bemanning 

Organisering, årsverksressurser og bemanning ved de tre økonomikontorene per i dag er opp-

summert i Tabell 5-1. 

Tabell 5-1 Oversikt over økonomikontorenes organisering, årsverksressurser og antall ansatte i de tre kommunene per 

i dag. 

 Organisering Årsverksressurser Antall ansatte 

Grue Intern organisering 4,63 5 

Våler Intern organisering 4,14 5 

Åsnes Intern organisering 4,5 5 

Sum  13,2 15 
 

Som det fremgår av tabellen, har de tre kommunene nokså lik bemanning og ressurser tilgjenge-

lig på økonomi- og regnskapsfeltet i dag. Både Grue og Våler har imidlertid enkelte delte stil-

linger. I Grue håndterer en økonomikonsulent sykemeldinger/refusjoner i en 40 prosent stilling. 

I Våler har en av økonomikonsulentene også oppgaver i politisk sekretariat i en 60 prosent stil-

ling. Åsnes har ingen delte stillinger knyttet til økonomi. Årsverksressursen som er på andre 

oppgaver enn økonomi/regnskap, er ikke inkludert i tabellen over. 

5.2 Oppgaver 

Økonomikontorenes arbeidsområder og oppgaver kan oppsummeres i følgende punkter.  

For det første har økonomikontorene ansvar for budsjett og rådgivning. I dette ligger blant annet 

ansvar knyttet til økonomistyring, herunder budsjett, økonomiplan og budsjettoppfølging, ope-

rative oppgaver og saksbehandling innenfor økonomiområdet, rapportering til politisk nivå, 

KOSTRA-rapportering og løpende analysearbeid. Avdelingen bistår kommunens ledere og en-

heter med budsjettarbeid og er rådgiver for sektorene og enhetene i forbindelse med budsjett og 

                                                      

3 Grue har i tillegg en økonomimedarbeider ansatt i helse, velferd og omsorg, i en 100 prosent stilling 
4 Inkluderer vikar i 50 prosent stilling frem til 31.12.2020 
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regnskapsspørsmål, og har et ansvar for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd 

med behov. 

For det andre fører økonomikontorene regnskap for den kommunale virksomheten i de tre kom-

munene. Det innebærer bl.a. ansvar for skanning av inngående faktura, utbetalinger til leverand-

ører, daglig bokføring og andre kontroller. I forbindelse med årsoppgjør utarbeides årsregnskap 

og annen rapportering. 

Grue håndterer regnskap og fakturering for Givas og Grue kirkelig fellesråd, mens Våler kom-

mune vil gjøre tilsvarende for nyopprettet Våler Kommuneskoger KF fra 1.1.2020. 

Økonomikontoret fakturerer videre kommunens innbyggere for varer og tjenester og har ansvar 

for innfordring av utestående krav. Her er det imidlertid litt ulike praksiser og varierende grad 

av egeninnfordring i de tre kommunene. 

I Åsnes og Våler håndteres sykepengerefusjon av lønn, mens det i Grue p.t. utføres av økonomi 

(jf. ovennevnte delte stilling). Både knyttet til løpende avstemming og internkontroll samt årsav-

slutning er det i alle tre kommuner et tett samarbeid mellom lønn og økonomi. 

Alle tre kommuner benytter per i dag fagsystemer fra Visma. Unntaket er på budsjett, der Grue 

og Våler bruker Arena. 

5.3 SWOT-analyse 

Styrker 

De tre kommunene vektlegger alle lokalkunnskap som en styrke. Økonomikontorene kjenner 

brukerne, enten det er innbyggere, politikere eller ansatte i kommunen, og opplever å ha en god 

samhandling med, og et godt omdømme blant de samme gruppene. Videre fremheves det i alle 

tre kommuner at økonomikontoret har et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant de ansatte. Alle 

tre kommuner fremhever også arealer og en god kontorsituasjon som en styrke. 

Våler opplever å ha brukbart med ressurser på økonomifunksjonen, så lenge de ansatte har den 

faglige kompetansen de har, og så lenge ingen er syke, skal ha permisjon mv. Det ytes tjenester 

med god service og av høy kvalitet – innenfor rammen av tilgjengelige ressursene. Videre frem-

heves endringsvilje i arbeidsstokken som en styrke. Medarbeiderne påtar seg gjerne nye oppga-

ver. Fagsystemene utnyttes på en god måte, og medarbeiderne er interessert i å jobbe videre 

med systemutvikling og -utnytting.  

Grue fremhever et godt samhold blant de som jobber i økonomienheten, med ansatte som drar 

veksler på hverandres kompetanse for å løse utfordringer og komplekse problemstillinger på en 

god måte. Kompetansen blant medarbeiderne er god, og arbeidskraften stabil. Videre har kom-

munen jobbet mye med digitalisering de siste årene.  

Åsnes trekker frem flere av de samme styrkene som Grue og Våler; kompetente medarbeidere, 

gode fag- og it-systemer, og utnyttelse av disse systemene, i tillegg til et godt arbeidsmiljø. 
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Svakheter 

Det pekes i alle tre kommuner på sårbarhet og et relativt lite fagmiljø som en av de største svak-

hetene ved økonomi- og regnskapstjenestene per i dag. Kontorene har videre relativt få medar-

beidere, en sårbarhet som bl.a. gir seg utslag i en arbeidsdeling på enkelte områder som ikke er 

optimal. Denne sårbarheten gjør og at en er avhengig av enkeltpersoner med tanke på ressursut-

nyttelse. Selv om enhetene har effektive medarbeidere med god kompetanse per i dag, er det 

ikke gitt at en klarer å levere like effektive og kvalitativt gode tjenester med dagens ressursnivå i 

fremtiden, eksempelvis dersom folk blir syke, eller slutter og må erstattes.   

Alle tre kommuner har en presset økonomi. God økonomistyring fordrer at man får på plass en 

omforent forståelse av den økonomiske situasjonen i hele organisasjonen, og dernest får til en 

mobilisering i hele organisasjonen rundt nødvendige omstillingstiltak. Slike prosesser stille 

store krav til involvering og mobilisering i kommunen på mange ulike områder, herunder tett 

oppfølging av tjenestene, tilgjengelighet og god lederstøtte overfor virksomhetsledere og an-

satte. Arbeidsgruppen opplever at det per i dag er mangel på ressurser ved økonomikontorene til 

å – i tilstrekkelig grad – drive overordnet god økonomistyring.  

Videre er det for liten tid og ressurser til å gi nok tilbud om personlig faglig utvikling og kom-

petanseheving til de ansatte i enheten. Enheten har dessuten et forbedringspotensial når det gjel-

der å markedsføre egne tjenester, både ovenfor administrasjonen og politikere. Det har igjen 

gjort at en nok er blitt hengende etter lønnsmessig – fordi en ikke «blir sett».  

For Vålers del blir det ellers fremhevet som en svakhet med hensyn til den økonomiske sty-

ringen at kommuneplanens samfunnsdel ikke er operativ, og at man ikke har en handlingsplan 

med klart definerte mål, strategier og innsatsområder. Det er dermed heller ingen klare mål å 

styre den økonomiske ressursbruken etter. 

Muligheter 

Arbeidsgruppen peker her på mulighetene som ligger i digitalisering av tjenestene, og nye måter 

å kommunisere med brukerne på, herunder både innbyggere, ansatte og politikere.  

Økt samarbeid på tvers av kommunegrenser, enten det skjer gjennom et formelt interkommunalt 

samarbeid, tjenestekjøpsavtaler, nettverkssamarbeid e.l. blir og pekt på som en mulighet til å 

ivareta god håndtering av økonomikontorenes oppgaver og tjenester i fremtiden. 

Trusler 

Den demografiske utviklingen fremheves som den kanskje største trusselen mot kommuneøko-

nomien i de tre kommunene. Det å tilpasse driften ikke bare til dagens økonomiske rammer, 

men til fremtidens er en stor utfordring.  

Selv om flere av kommunene gir eksempler på at de nylig har rekruttert inn flinke folk, blir re-

kruttering pekt på som en utfordring for økonomikontorenes evne til å levere gode tjenester i 

fremtiden. Dagens sårbarhet gjør at en ikke får gitt den opplæringa som kreves dersom en skulle 

ansatt medarbeidere uten erfaring. Per i dag er en dermed avhengig av å få inn erfarne søkere, 
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med kjennskap til kommunal virksomhet, og som relativt kjapt kan gå inn i rollen uten altfor 

mye opplæring. Det oppleves ikke enkelt. 

5.4 Fordeler og utfordringer ved interkommunalt samarbeid 

Alle tre kommuner er presset på økonomi, og prognoser for demografi og befolkningsutvikling 

tilsier at den ikke vil bli enklere i årene som kommer. Disse utfordringene vil ikke løses «av seg 

selv», og en blir nødt til å diskutere struktur på tjenesteområdene, og å ta ned utgiftsnivået. 

Gruppen er spesielt bekymra for den kompetansen og kapasiteten økonomikontorene har på 

disse områdene per i dag. Ved et interkommunalt samarbeid i Solør om økonomifunksjonene vil 

en kunne bygge en betydelig økonomifaglig kompetanse i regionen, og forhåpentligvis også ut-

løse en kapasitet som kan bidra til å dra kommuneøkonomien i de tre kommunene i riktig ret-

ning for å møte utfordringene framover.  

Mot denne bakgrunn er arbeidsgruppen av den oppfatning at det vil være mye å hente på et sam-

arbeid om oppgaver relatert til økonomistyring og -lederfunksjoner. Fra arbeid med tallgrunnlag 

og analyser, til å jobbe med å skape en omforent forståelse i hele administrasjonen og ut på virk-

somhetene, og dernest implementering av nødvendige omstillingstiltak. 

Når det gjelder oppgaver knyttet til regnskap, er arbeidsgruppen noe delt. Gruppen er av den 

oppfatning at regnskap bør inngå i et eventuelt interkommunalt samarbeid, men her er Grues 

medlemmer i arbeidsgruppen mer skeptisk. Årsaken er at økonomikontoret i Grue per i dag 

håndterer regnskap og fakturering for Givas (og for så vidt også Grue kirkelige fellesråd). Dette 

er også en inntektskilde for kommunen, og en oppgave man ikke ønsker å miste. Dersom en går 

for et interkommunalt samarbeid om økonomi, er dette et tema som for Grues del må håndteres 

på en god måte. Ellers fører Våler regnskap for Våler Kommuneskoger KF, men dette anses 

ikke som noe problem. Åsnes fører ikke regnskap for noen eksterne selskaper/IKS. 

Selv om lønn per i dag er organisert i samme enhet som personal i de tre kommunene, har øko-

nomikontorene et tett samarbeid med lønn – ikke minst knyttet til løpende avstemming, årsav-

slutning og internkontroll. Lønn utgjør også den største utgiftsposten i budsjettet. Arbeidsgrup-

pen er derfor i utgangspunktet positiv til at lønn blir en del av et eventuelt interkommunalt sam-

arbeid på økonomifeltet.  

Arbeidsgruppen er videre av den oppfatning at dagens ressurser og ansatte må bli med over i et 

eventuelt samarbeid – som et minimum. En generell utfordring som må håndteres, er delte stil-

linger. Både i Våler (politisk sekretariat, servicetorg, post/arkiv, skjenke-, serverings-, og salgs-

bevillinger mv.) og i Grue (sykemeldinger/refusjoner) har enkelte medarbeidere ved økonomi-

kontoret deler av stillingene sine knyttet til andre enheter/avdelinger.  

Når det gjelder innfordring av kommunale krav, er det litt ulike praksiser i de tre kommunene 

per i dag. Som på flere andre områder må denne typen praksiser og rutiner samkjøres ved et 

eventuelt samarbeid. Det anses ellers ikke for å være store utfordringer knyttet til sentrale fag-

systemer ved et eventuelt samarbeid. Alle tre kommuner benytter som nevnt over Visma-modu-

ler. Unntaket er på budsjett, der Åsnes bruker Visma, mens Grue og Våler benytter Arena. 
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Både for Grue og Vålers del blir det påpekt at lengre reisevei for enkelte og usikkerhet rundt 

egen arbeidssituasjon, er utfordringer som må håndteres i et eventuelt interkommunalt samar-

beid. For Åsnes sin del oppleves ikke reisevei som en utfordring på samme måte. 

5.5 Oppsummerende vurdering 

Oppsummert synes de viktigste fordelene med et interkommunalt økonomi- og regnskapskontor 

å være: 

 Mindre sårbarhet og avhengighet av enkeltpersoner 

 Større økonomifaglig miljø internt i regionen 

 Mer spesialisering og økt spisskompetanse på ulike økonomi- og regnskapsfaglige om-

råder 

 Mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon gjennom standardisering og felles rutiner 

 Bedre kapasitet til å jobbe tett på resten av kommune-organisasjonene i økonomisty-

ringen 

 Mer attraktivt fagmiljø og lettere rekruttering 

De fremste ulempene er at: 

 Enkelte medarbeidere vil få lengre reisevei 

 Grue kommune frykter å miste ansvar for regnskapsføring og fakturering for Givas 

Som det fremgår av gjennomgangen i dette kapittelet, er opplevelsen i arbeidsgruppa at de to 

store utfordringene tjenestene står i, er små fagmiljøer og sårbarhet. 

Ved et interkommunalt samarbeid vil det etter vår vurdering være gode muligheter for å redu-

sere sårbarheten den enkelte tjeneste opplever per i dag. En større samlet totalressurs å spille på 

gir gode forutsetninger for å bygge et robust fagmiljø med betydelig økonomi- og regnskapsfag-

lig kompetanse, herunder også spisskompetanse på ulike fagfelt. Dette vil i neste omgang kunne 

høyne både kvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesten.  

Brukerne av økonomikontorenes tjenester og kompetanse er i stor grad administrasjonen, dvs. 

både fagpersoner, virksomhetsledere og enhetsledere. En viktig del av kontorenes oppgave er 

således å fungere som en god støtte for tjeneste- og virksomhetsområdene, slik at disse kan ut-

øve gode brukerrettede tjenester. Med felles rutiner, verktøy, standardløsninger, årshjul rundt 

budsjettarbeid, rapportering mv. for de tre kommunene, kan et samarbeid frigjøre kapasitet til å 

jobbe enda tettere på resten av organisasjonen. Det vil igjen kunne bidra til å dra kommuneøko-

nomien i de tre kommunene i en riktig retning. 

Et større fagmiljø i et interkommunalt samarbeid vil videre kunne bidra til å lette rekruttering. 

Først og fremst fordi det er grunn til å tro at potensielle søkere anser et stort fagmiljø som mer 

attraktivt, men også fordi en med større ressurser lettere kan drive opplæring av nye medarbei-

dere. En blir ikke like avhengig av at nytilsatte går rett inn i «full drift» fra dag én. 

I gjennomgangen blir det pekt på et par utfordringer som må håndteres i en videre prosess med 

et eventuelt samarbeid.  
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Den første er knyttet til lokalisering. Enkelte medarbeidere vil kunne få lengre reisevei. Det kan 

i neste omgang gjøre det vanskeligere å holde på viktig kompetanse. Usikkerhet knyttet til ar-

beidssituasjon for de ansatte er noe som må håndteres i en eventuell videre prosess.  

Den siste utfordringen som i tilfelle må håndteres, knytter seg til Grue kommunes ansvar for 

regnskapsføring og fakturering for Givas. 
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6. Post og arkiv 

I dette kapitlet presenteres status for tjenesteområdet post og arkiv i de tre kommunene i 

dag med hensyn til organisering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver. Videre 

presenteres resultatene av SWOT-analysen, og arbeidsgruppens innspill til hva de ser 

som fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

6.1 Organisering, ressurser og bemanning 

I Tabell 6-1 har vi oppsummert post- og arkivtjenestenes organisering, årsverksressurser og be-

manning i de tre kommunene per i dag. 

Tabell 6-1 Oversikt over post- og arkivtjenestenes organisering, årsverksressurser og antall ansatte i de tre 

kommunene per i dag 

 Organisering Årsverksressurser Antall ansatte 

Grue Intern organisering 0,4 1 

Våler Intern organisering/Felles land-
brukskontor for Våler og Åsnes 

1,1 5 

Åsnes Intern organisering 1,55 2 

Sum  3 7 
 

Per i dag har de tre kommunene organisert arkivtjenesten internt i egen organisasjon.  

Grue kommune har per i dag én person knyttet til håndtering av post og arkiv. Vedkommende 

håndterer imidlertid flere andre oppgaver som ikke er relatert til post og arkiv. Per i dag jobber 

vedkommende to dager i uken på arkiv (0,4 årsverk) og tre dager i uken ved servicetorget, i til-

legg til noe fakturabehandling, arbeid med skjenkebevilling samt valggjennomføring.  

I Våler kommune håndteres post- og arkivtjenestene av fem personer internt i kommunen og en 

ved landbrukskontoret, fordelt på 1,3 årsverk. Arkivlederfunksjonen utgjør ca. 0,4 årsverk. Vi-

dere har to medarbeidere på personal og lønn oppgaver knyttet til post og arkiv, fordelt på 0,5 

årsverk. Til slutt er det en medarbeider ved tekniske tjenester og en medarbeider ved landbruks-

kontoret som journalfører post ved disse virksomhetene. Til sammen utgjør dette omtrent 0,2 

årsverk. I Våler er med andre ord post- og arkivoppgavene spredt på flere ulike enheter i organi-

sasjonen i tillegg til landbrukskontoret. 

I Åsnes er arkivtjenesten organisert til kommunedirektørens stab. Åsnes kommune har til sam-

men 1,5 årsverksressurs til arkivtjenester. Det omfatter en arkivleder i et halvt årsverk, en vikar i 

et halvt årsverk og et halvt årsverk som per oktober 2020 er vakant. 

                                                      

5 Hvorav 0,5 årsverk er vakant 
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6.2 Oppgaver 

Kommunal sektor skal ha helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning. I dette ligger blant an-

net at kommuner bør ha tilgang til dokumentasjon for innbyggere, parter og egen administra-

sjon, og arkivdepot for alle deler av virksomheten. Videre bør kommunene ta i bruk nasjonale 

og kommunale standarder og kvalitetsprinsipper for arkivering og arkivarkitektur, og ha en ty-

delig ansvarsplassering og organisering av arkivfunksjonen som omfatter alle tjenester som 

kommunen har ansvar for. 

Mer konkret omfatter den kommunale post- og arkivtjenesten oppgaver og tjenester som å sikre 

at journalføringsplikten blir overholdt i henhold til lover, forskrifter og interne retningslinjer, 

kvalitetssikring av offentlige postlister, utarbeiding av post- og journalføringsrutiner, arkivplan, 

bortsetting til fjernarkiv, elektroniske skjemaer og maler, opplæring, bistand og oppfølging av 

saksbehandlere i arkivrutiner, lovverkets bestemmelser, bruk av saks- og arkivbehandlingssyste-

mer mv.  

Kommunene benytter de samme dokumenthåndteringssystemene per i dag (ACOS-moduler).  

6.3 SWOT-analyse 

Styrker 

I alle tre kommuner fremheves nærhet som en styrke. Med nærhet menes at arkivtjenesten er lo-

kalisert på rådhuset i den enkelte kommune, noe som gir god kjennskap til ulike deler av organi-

sasjonen, god tilgjengelighet og gode muligheter til å yte service overfor saksbehandlere. Dette 

oppleves igjen å gi en effektiv arkivsaksbehandling. Dokumenter blir raskt videreformidlet til 

korrekt saksbehandler. I den sammenheng blir det også fremhevet som en styrke at alle tre kom-

muner har nokså små administrasjoner, sammenliknet med større kommuner, hvilket også gjør 

det lettere å ha oversikt. 

Videre fremhever medlemmene i arbeidsgruppa det som en styrke at de ansatte i arkivtjenestene 

har lang erfaring, mye realkompetanse og kjenner organisasjonene godt. 

Til slutt fremkommer det av analysen at Våler har heldigitaliserte arkivtjenester, og noe større 

ressurser i arkivtjenesten enn både Grue og Åsnes. 

Svakheter 

Arkivtjenesten i både Grue, Våler og Åsnes står overfor et generasjonsskifte. Spørsmålet er hvor 

lett det blir å få rekruttert ansatte med den riktige arkivfaglige kompetansen.  

Videre fremheves det at man gjerne forventer effektiviseringsgevinster ved digitalisering. I 

praksis har imidlertid arbeidsmengden økt, ikke minst fordi det er et langt høyere tempo i den 

digitale kommunikasjonen. Det fører igjen til høyere krav til tempo i arkiveringen. Dette har 

skjedd samtidig som ansattressursene i praksis har gått ned på arkiv i de tre kommunene. Ek-

sempelvis har ansatte som har sluttet i Grue over de senere årene, ikke blitt erstattet. 
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I forlengelsen av dette har kravene til arkivtjenesten økt de senere årene. God post- og arkiv-

håndtering krever høy kompetanse, tid og ressurser. Meroffentlighet i en digital tid, økte behov 

for opplæring og kursing av saksbehandlere og kompliserte fagsystemer er noen forhold som 

bidrar til dette. De tre kommunene opplever alle å mangle den formelle fagkompetansen på ar-

kivlederfunksjonen, altså kompetansen til å følge opp godt nok det som skal gjøres på arkivfron-

ten ute i tjenestene. Særlig Grue og Åsnes fremhever at det er vanskelig for en medarbeider å ha 

oversikt over, og å følge opp alle de spesifikke fagsystemene på ulike områder. Basiskunnskap 

mangler også til dels. Selv om de ansatte har mye realkompetanse og god kjennskap til organi-

sasjonene, mangler altså en del formell kompetanse. 

Åsnes fikk flere pålegg/avvik etter tilsyn i starten av 2019. Flere av disse forholdene er fremde-

les ikke lukket. En er også bakpå når det gjelder ajourhold av rutiner. I Åsnes har arkivet stort 

etterslep på systemnivå: Fornying/kvalitetssikring av rutiner, oppfølging av tilsyn og oppgrade-

ring av Websak. Mens Våler har på plass en oppdatert arkivplan, har både Åsnes og Grue mang-

ler. Eksempelvis mangler Grue oppdatering med ny organisering samt elektroniske fagsystemer. 

Uttrekk og periodisering er en utfordring i alle tre kommuner. Alle opplever også å ha en del 

saksbehandlere som ikke journalfører posten sin, dvs. dårlig dokumentasjonsfangst. 

Til slutt blir det påpekt som en svakhet at arkivtjenestene i flere av kommunene også har ansvar 

for andre kommunale oppgaver, eksempelvis i Grue (servicetorg), hvilket gjør det utfordrende å 

konsentrere innsatsen rundt arkivoppgavene. 

Muligheter 

Kompetanseheving anses som viktig og nødvendig for å ivareta arkiv-funksjonen i tiden frem-

over. 

Arkivtjenestene som ytes, er svært lik i de tre kommunene. Det er også stor likhet i saksbehand-

lersystemene i kommunene, og mange felles standarder. Slik sett ligger forholdene godt til rette 

for et eventuelt samarbeid på tvers, selv om det ikke skulle ende med interkommunalt samar-

beid. 

Trusler 

Arbeidsmarkedet fremheves som den kanskje største trusselen for kommunene hver for seg. En 

opplever ikke å være i den situasjonen at en bare kan «hente» en nyutdanna arkivar, og det er 

stor konkurranse om fagkompetansen. I en slik setting er rekruttering til et lite fagmiljø ikke 

bare lett, og denne trusselen forsterkes av at arkivtjenesten i dag står foran et generasjonsskifte. 

6.4 Fordeler og utfordringer ved interkommunalt samarbeid 

Når det gjelder interkommunalt samarbeid, pekes det først og fremst på fordeler knyttet til et 

større fagmiljø og derav mindre sårbarhet. Samtidig vil ikke et interkommunalt samarbeid i seg 

selv føre til et veldig mye større fagmiljø, gitt dagens ressursbruk. Arbeidsgruppen er derfor av 

den oppfatning at et interkommunalt arkivsamarbeid må få reelt økte ressurser, dersom det skal 

ha noe for seg. En bør heller ikke ha forventninger om høyere kostnadseffektivitet på kort sikt. 
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På den annen side pekes det på gode muligheter for mer kostnadseffektiv drift på sikt, ettersom 

arkivtjenestene som leveres i de tre kommunene, allerede i dag er svært like. Det samme gjelder 

saksbehandlersystemer samt en rekke rutiner og standarder.  

Et interkommunalt samarbeid vil videre gi økte muligheter til å drive utviklingsarbeid. Den opp-

læring, kursing og oppfølging av ansatte som i dag foregår i den enkelte kommune, kan også 

gjøres både mer effektivt og med høyere kvalitet i et interkommunalt samarbeid. Eksempelvis 

kan en se for seg felles opplæring og kursing av saksbehandlere på tvers av kommunegrenser. 

En kan også se for seg at en felles arkivtjeneste vil lette rekrutteringen, i den forstand at et større 

fagmiljø fremstår mer attraktivt for arbeidssøkere med nødvendig arkivfaglig kompetanse. Det 

pekes eksempelvis på at det antakelig vil være lettere å få en kvalifisert arkivleder i 100 % stil-

ling om tre kommuner går sammen. Det vil både være en faglig interessant stilling, men og være 

økonomisk gunstig på sikt.  

Arbeidsgruppen er tydelig på at det må ansettes en felles leder for arkiv for å få til et vellykket 

samarbeid, ikke minst i lys av kommende generasjonsskifte innen få år. Utover å trygge arkivet 

gjennom arkivloven vil en arkivleder kunne bidra med å: 

 Utforme like rutiner, som igjen på sikt vil bidra til at arkivmedarbeiderne kan avlaste 

hverandre 

 Være oppdatert på lovverk, håndtere etterslep på systemnivå og oppfølging av tilsyn 

 Sørge for utarbeiding av arkivplan, periodisering/uttrekk 

 Sørge for bedre opplæring av saksbehandlere og generell veiledning overfor arkivmed-

arbeidere 

 Delta på arkivsamlinger/forvaltingsteam/ledermøter 

 Være arkivtjenestens stemme mot administrasjon/politikere 

 Være en generell veileder for arkivmedarbeidere 

I dag håndterer arkivmedarbeiderne flere oppgaver som ikke har med arkiv å gjøre. Et interkom-

munalt samarbeid representerer dermed en mulighet for å rendyrke arkivoppgavene i større grad 

enn i dag – gitt at alle stillinger blir med inn i samarbeidet. Dette representerer imidlertid også 

en utfordring, i den forstand at det kan medføre økt press på gjenværende personer i den enkelte 

kommune. 

Lokalisering av et interkommunalt samarbeid anses som lite problematisk. Når det gjelder felles 

postmottak, er arbeidsgruppen imidlertid av den oppfatning at det vil være lite tids- og økono-

mibesparende. I tillegg peker de på at det vil være krevende å gjennomføre fordi det fortsatt 

mottas mange sensitive dokumenter i posten, og fordi det er vanskelig å kjenne alle tre kommu-

ners organisasjoner på detaljnivå.  

6.5 Oppsummerende vurdering 

Kort oppsummert er de viktigste fordelene med et interkommunalt samarbeid om post- og arkiv-

tjeneste som følger: 

 Større fagmiljø 
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 Mindre sårbarhet og avhengighet av kompetanse/kunnskap enkeltpersoner besitter 

 Økt spesialisering og mulighet for den enkelte medarbeider til å rendyrke arkivoppgaver 

 Større rom for å delta i utviklingsarbeid og økt trykk på digitaliseringsarbeidet 

 Muligheter for mer kostnadseffektiv drift på sikt 

 Bedre tjenester og støtte til brukerne 

o Felles fagsystemer og digitale løsninger 

o Opplæring, kursing og veiledning av ansatte kan gjøres mer effektivt og med 

høyere kvalitet 

 Lette rekruttering av arbeidstakere med nødvendig arkivfaglig kompetanse 

Slik vi ser det er det ingen virkelig store ulemper knyttet til en interkommunal post- og arkivtje-

neste. Vi finner likevel grunn til å peke på økonomi:  

 En interkommunal post- og arkivtjeneste vil ha behov for noe økte ressurser. Slik vi ser 

det, vil imidlertid de tre kommunene uansett måtte prioritere denne tjenesten høyere 

framover – selv uten et samarbeid 

I likhet med flere av de andre tjenesteområdene peker arbeidsgruppen for post- og arkivtjenes-

ten først og fremst på utfordringer knyttet til små fagmiljøer og stor sårbarhet i dagens tjenester. 

Likevel peker arkivtjenesten seg ut i den forstand at den i større grad enn de andre områdene sy-

nes å ha for små ressurser, og derav for lite kapasitet til å utføre alle oppgaver med tilstrekkelig 

kvalitet og effektivitet. Tjenesten i den enkelte kommune er per i dag helt avhengig av den kom-

petanse og lokal kjennskap enkeltpersoner besitter.  

De positive sidene ved en felles post- og arkivtjeneste i Solør synes dermed åpenbare, først og 

fremst ved et større fagmiljø og de fordelene det medfører. Ettersom både tjenester og fagsyste-

mer allerede i dag er ganske lik i de tre kommunene, er det også gode muligheter for å hente ut 

gevinster i form av mer kostnadseffektiv drift på sikt. Samtidig synes det å være et behov for å 

styrke ressursene på dette feltet, selv i et interkommunalt samarbeid.  

Arbeidsgruppen peker på utfordringer med et felles postmottak, først og fremst knyttet til hånd-

tering av sensitiv informasjon og at det vil være vanskelig å kjenne alle tre kommuners organi-

sasjoner på detaljnivå. Slik vi ser det, vil det være ufordelaktig å splitte postmottak og arkiv. 

Tvert imot utgjør post og arkiv deler av en helhetlig oppgavekjede, og både med tanke på effek-

tivitet og kvalitet vil det være naturlig å se dem i sammenheng.  

Mange store organisasjoner med flere lokasjoner har i dag et felles postmottak. Eksempelvis har 

Vestfold og Telemark fylkeskommune, en stor og kompleks organisasjon, gode erfaringer med 

felles postmottak. Her tar post- og arkivtjenesten imot og delegerer post til flere tusen ansatte 

fordelt på ulike avdelinger, tjenesteområder – og ikke minst lokasjoner. Videre har post- og ar-

kivtjenesten etablert gode rutiner for å håndtere post med sensitiv og taushetsbelagt informa-

sjon, for eksempel om elever i videregående skoler og pasienter ved tannklinikkene.  

Medarbeiderne i en interkommunal post- og arkivtjeneste må selvsagt gjøre seg kjent med orga-

nisasjonene i de tre kommunene, men både juridisk og rent praktisk bør dette la seg håndtere. 

Med en større samla ressurs kan en òg argumentere for at et felles postmottak vil ha bedre forut-

setninger for å få på plass gode rutiner og en enhetlig praksis for håndtering av taushetsbelagt 
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informasjon. Korrespondanse mellom kommune, innbyggere og andre aktører i kommunens 

omgivelser skjer dessuten i stadig mindre grad via fysisk post. 

Til slutt er det verdt å nevne at enkelte arkivmedarbeidere i dag håndterer andre oppgaver i 

kommunene. Et interkommunalt samarbeid gir således muligheter for å rendyrke arkivoppga-

vene i større grad enn i dag. Det kan medføre økt press på gjenværende personer i den enkelte 

kommune. 
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7. Landbruk 

I dette kapitlet presenteres status for tjenesteområdet landbruk i de tre kommunene i dag 

med hensyn til organisering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver. Videre pre-

senteres resultatene av SWOT-analysen, og arbeidsgruppens innspill til hva de ser som 

fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

7.1 Kort om landbruksnæringen i Solør 

Godt jordsmonn og gunstig klima gir gode forutsetninger for et levende landbruk i Solør. Land-

bruk er da også en svært viktig næring for både sysselsetting og bosetting i Grue, Våler og Ås-

nes kommuner. Ikke minst er regionen en betydelig korn- og potetprodusent, i tillegg til å ha be-

tydelig skogsdrift. Tabell 7-1 oppsummerer viktige nøkkeltall for landbruksnæringen i Solør og 

sammenlignbare kommuner. 

Tabell 7-1 Utvalgte nøkkeltall for landbruket. Tall for arealer og søknader er fra 2018. I  

 
Elverum Hedmarken6 Ringsaker Våler/Åsnes Grue Sum VÅG 

Totalt jordbruksareal 
(areal dyrka mark) daa 

51 600 180 000 164 494 145 000 65 700 211 000 

Antall driftsenheter7  125 487 538 369 170 539 

Antall landbrukseien-
dommer 

1 426 2 018 1 725 2 013 799 2 812 

Totalt produktivt skog-
areal daa 

940 000 876 000 604 455 1 310 000 628 230 1 938 000 

Antall skogfondbilag Ca. 900 415 310 Ca. 1 500 Ca. 600 Ca. 2 000 

Antall saker behandlet 
etter jord- og konse-
sjonsloven + nydyrking 

114 82 108 122 39 Ca. 160 

Kommunens totale 
areal 

1 230 000 1 444 000 1 119 932 1 746 000 837 180 2 583 000 

Antall stillingshjemler 4 7 8 8,1* 3,6 11,7 

 

Som det fremgår av tabellen, er Solør en betydelig landbruksregion. Åsnes og Våler hadde 2018 

til sammen 369 driftsenheter, mens Grue har 137. Samlet hadde de tre kommunene 539 driftsen-

heter. Tallet på driftsenheter har gått noe de siste årene. Åsnes og Våler har i 2020 til sammen 

344 aktive driftsenheter, mens Grue har 136.  

Kommunene har også et betydelig antall dekar jordbruks- og skogareal i drift. Dersom Solør-

kommunene var én kommune, ville de utgjort den klart største landbrukskommunen i landet, 

                                                      

6 Refererer til Hedmarken landbrukskontor – interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommuner 
7 Søkere om produksjonstilskudd 
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målt både etter antall dekar jordbruks- og skogsareal i drift/produksjon. Dette reflekteres også i 

antall saker kommunene behandler og aktivitet knyttet til skogfondordningen. 

7.2 Organisering, ressurser og bemanning 

I Tabell 7-2 har vi oppsummert organisering av, samt årsverksressurser og antall ansatte i land-

bruksforvaltningen i Solør-kommunene per i dag. I tillegg er hovedarbeidsoppgaver spesifisert. 

Tabell 7-2 Oversikt over organisering, årsverksressurser og antall ansatte knyttet til landbruksoppgaver i de tre kom-

munene per i dag. 

 Grue8 Våler/Åsnes Solør samlet 

Organisering Intern organisering Vertskommunesamarbeid  

Jord 1,9 3,8 5,7 

Skog 1,4 2 3,4 

Vilt 0,3 0,8 1,1 

Adm.  0,49 0,4 

Felles vet.-vakt-

ordning Solør 

 0,110 0,1 

Utvikling  111 1 

Sum årsverk 3,6 8,112 11,7 

Sum ansatte 5 9 14 

 

Felles landbrukskontor for Våler og Åsnes ble etablert i 2014. Våler kommune er vertskom-

mune for samarbeidet. Det innebærer at kontoret holder til i Våler, og at det administrative an-

svaret er plassert til kommunedirektør i Våler. Kontoret har 8,1 årsverk fordelt på ni stillinger13. 

To personer arbeider med fellesoppgaver for flere kommuner. Én har 10 prosent stilling knyttet 

til felles veterinærvaktordning for Solør-kommunene, mens én har ca. 20 prosent stilling som 

saksbehandler for Utvalgte kulturlandskap i Kongsvingerregionen og Våler.  

I Grue har landbrukskontoret frem til nå vært organisert i samme enhet som tekniske tjenester. I 

forbindelse med omorganiseringen som pågår i kommuneadministrasjonen, vil tidligere enhet 

for landbruk og teknikk bli en del av enheten Samfunn. Enheten Samfunn er inndelt i følgende 

avdelinger: 

- Jord 

                                                      

8 For Grue er det noe usikkerhet om fordelingen av stillingsressurser på jord, skog og vilt som følge av omorganisering, men sum 

årsverk er riktig. 
9 * Adm: journalføring, informasjon/hjemmesider. Det ligger en god del adm under det enkelte fagområdet. 
10 Veterinærvaktordning for Solør (10%-stilling finansiert av eksternt tilskudd) 
11 *** Utviklingsoppgaver: Arbeid med eksternt finansierte prosjekt, tilskudd til kompetansetiltak, bidrag i råd og utvalg (eks næ-

ringsfaglig forum). Veiledning innen BU-saker. Oppfølging av næringsplan m.m. 
12 Landbrukskontoret i Våler og Åsnes har per september 2020 7,1 årsverk fordelt på åtte ansatte. Dette økes til 8,1 årsverk fordelt 

på ni ansatte fra 1. desember 2020. 
13 Ibid. 
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- Skog 

- Kommunal teknikk 

- Drift og vedlikehold 

- Renhold og vaskeri 

- Kjøkken 

Landbruk er med andre ord delt i to avdelinger, en for skog og en for jord. Grue kommunesko-

ger ligger under avdeling skog. Landbruksforvaltningen har 3,6 årsverk fordelt på fem ansatte. 

Tre rådgivere har delte stillinger; én er landbruksrådgiver for Nord-Odal kommune i en 40 pro-

sent stilling, den andre har oppgaver innen eiendomsskatt i en 20 prosent stilling, og den tredje 

er bestyrer for Grue kommuneskoger i en 60 prosent stilling. Disse stillingsprosentene kommer i 

tillegg til de interne stillingsressursene som er oppgitt for Grue i Tabell 7-2. 

7.3 Oppgaver 

Den kommunale landbruksforvaltningen består av et bredt spekter av oppgaver, blant annet: 

- Saksbehandling og veiledning etter jordloven, konsesjonsloven, skogbruksloven, odels-

loven, forpakterloven og andre landbruksrelaterte lover 

- Forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler i landbruket 

- Arbeid knyttet til landbruk og jordvern i saker etter plan- og bygningsloven 

- Saksbehandling og veiledning knyttet til landbruksrelatert miljø- og klimaarbeid 

- Førstelinjetjeneste for næringsutvikling knyttet til investeringer i landbruk og bygdenæ-

ringer 

- Plan-, utviklings- og tilretteleggingsarbeid for landbruk og landbruksbasert næringsvirk-

somhet, bl.a. jord- og skogbruk og økologisk landbruk, og dessuten bygdenæringer 

- Arbeid knyttet til sikring av tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell 

Etter omorganiseringen i Grue inngår tekniske tjenester ikke i samme avdeling som landbruk i 

noen av kommunene.14 

7.3.1 Våler og Åsnes 

Kommunestyrene i de to kommunene vedtar hvert år et samlet budsjett for drift og tiltak i regi 

av landbrukskontoret. Driftsutgiftene er fordelt ut fra totalt jordbruksareal, antall driftsenheter, 

antall landbrukseiendommer, produktivt skogareal mv. Åsnes kommune dekker om lag to trede-

ler av kontorets driftsutgifter, mens Våler dekker den resterende tredelen.  

Avtalen vektlegger at kontorets virksomhet skal drives med formål om en best mulig forvaltning 

av de juridiske og økonomiske virkemidlene som er lagt til kommunene. I tillegg skal kontoret 

være en aktiv aktør i å styrke den landbruksbaserte næringsutviklingen i de to kommunene. I av-

talen heter det videre at landbrukskontoret gjennom samarbeidet skal sikres et større fagmiljø og 

                                                      

14 Som påpekt ligger det i omorganiseringen an til at jordbruk, skog og tekniske tjenester blir egne avdelinger i enhet Samfunn 
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lettere rekruttering av medarbeidere, og dermed skape en tjeneste til beste for både landbruket 

og kommunene selv. 

Kontorets tjenesteproduksjon og oppgaver er kommunal landbruksforvaltning, næringsutvikling 

og rådgivning. Kontoret utfører lovpålagte oppgaver som lovsaksbehandling etter jord-, konse-

sjons- og viltloven, produksjonstilskudd i jordbruket, jordbrukets miljøvirkemidler (Regionalt 

miljøprogram (RMP), spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene), velferdsordningene i 

landbruket, juridiske virkemidler, skogbruksoppgaver og førstelinjetjeneste for Innovasjon 

Norge. I tillegg deltar kontoret i de to kommunenes arbeid med samfunns- og næringsutvikling, 

herunder plansaker, strategiske næringsplaner og ulike temaplaner (eksempelvis klima og 

energi). Rådgivning ovenfor brukerne er en sentral del av kontorets arbeid. 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har også fått oppgaven med å administrere tilskuddsord-

ningen Utvalgte Kulturlandskap Finnskogen (UKL). Både Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler 

har områder innenfor UKL. Det arbeides også med flere utviklingsprosjektet. Landbrukskonto-

ret for Våler og Åsnes har tatt initiativ til flere samarbeidsprosjekt i Glåmdalen (vegpådriver, 

bruprosjekt, Grøntforum i Solør, felles søknad om tilskudd til faglige arrangement), noe som har 

vært svært positivt med tanke på samarbeid.  

7.3.2 Grue 

Landbrukskontoret i Grue har som hovedoppgave å forvalte og saksbehandle etter de til enhver 

tid gjeldende lover og forskrifter, herunder også oppfølging av bestemmelsene i jordbruksfor-

handlingene, landbruks- og viltforvaltning. Grue kommuneskoger ligger under avdeling skog. 

Arbeidsgruppen gir uttrykk for at en i Grue håndterer lovpålagte oppgaver på en god måte, men 

at det er lite ressurser til å drive mer utviklingsarbeid knyttet til landbruksbaserte næringer sam-

menlignet med i landbrukskontoret Våler og Åsnes.  

De ansatte ved landbrukskontoret i Grue jobber også med oppgaver som ikke er direkte relatert 

til landbruk, herunder først og fremst oppgaver relatert til tekniske tjenester. Ifølge Grues repre-

sentanter i arbeidsgruppen har det vært interessant å jobbe med flere fagområder, og nyttig at 

landbruk og teknikk har vært organisert i samme enhet. Dette fordi de to tjenestene har mange 

delvis overlappende oppgaver, og at det har vært en fordel å sitte tett på hverandre for å koordi-

nere oppgavene på en god måte. Med organiseringen av jord og skog som egne avdelinger er 

signalene at jord- og skogbruksoppgavene i større grad skal rendyrkes.  

Innen landbruk samarbeider Grue ellers mye på tvers av kommunegrenser. Eksempelvis har, 

som nevnt over, Grue og Nord-Odal felles landbruksrådgiver (Grue har 60 prosent av stillingen, 

Nord-Odal 40 prosent). Felles fagkvelder med nabokommuner, og felles opplæring av nytilsatte 

landbruksrådgivere i regionen er andre tiltak som blir nevnt.  

På skogbrukssida har det i Glåmdalsregionen, hvor både Grue, Våler og Åsnes inngår, gjennom 

mange år pågått samarbeid på forskjellige tema innen skog og skogbruk. Eksempler er: 

- Strategisk plan for foryngelse av skogen i Glåmdal 

- Tiltaksstrategier for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i Glåmdalskommu-

nene 2020–2023 
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- Vegpådriver for Glåmdalen 2015–2019 (fellesprosjekt for å øke aktivitet og kompetanse 

omkring skogsbilveg) 

7.4 SWOT-analyse 

Styrker 

Landbruk og tekniske tjenester har flere tilgrensende oppgaver og derav et behov for gode sam-

arbeidsflater. Selv om Grue og Våler/Åsnes har ulik organisering av tekniske tjenester, opplever 

alle tre kommuner at samarbeidet mellom landbruk og teknikk fungerer godt. Mens Grue har 

håndtert samarbeidet internt i samme enhet fram til nå, og framover skal samarbeide på tvers av 

avdelinger i den nye enheten Samfunn, har landbrukskontoret for Våler og Åsnes månedlige fel-

lesmøter med tekniske tjenester i Åsnes, og daglig kontakt med tekniske tjenester i Våler. Felles 

saker som diskuteres, håndteres fortløpende.  

Fra Grue er det tilbakemeldinger om at det har vært en fordel at saksbehandlere kan saksbe-

handle også andre saksfelt enn landbruk. Breddekompetansen oppleves å gi fleksibilitet og god 

ressursutnyttelse, og gir også variasjon i arbeidsoppgaver for de ansatte. I Grue er det litt ulikt 

syn på fordelene med ny intern organisering. Det vil gi mer ressurser til landbruk, men det er 

delte meninger om behovet er mer spesialisert organisering. 

Medlemmene i arbeidsgruppen fra landbrukskontoret for Våler og Åsnes opplever at et felles 

kontor har bidratt til å styrke tjenesten innen landbruk i de to kommunene. Også ved landbruks-

kontoret i Våler og Åsnes opplever en at det er gode muligheter for variasjon i arbeidsoppgaver. 

Samtidig opplever en at et felles landbrukskontor har tilstrekkelig med ressurser til at det er mu-

lig for den enkelte å spesialisere seg og bygge spisskompetanse. Ikke minst anses dette som vik-

tig i møte med stadig mer avanserte arbeidsoppgaver og høyere krav til effektivitet og kvalitet i 

saksbehandlingen fra tjenestens omgivelser. I dette ligger også at den landbruksbaserte nærings-

utviklingen er styrket. Kontoret har minst en stilling som arbeider med næringsutvikling og eks-

terne prosjekt, og som jobber med kursing og faglig påfyll for næringen, trekker inn kompe-

tanse, søker på prosjekter og jobber med å få inn eksterne midler mv. Til slutt er erfaringen at et 

felles kontor har medført mindre sårbarhet og en mer robust tjeneste. Ansatte kan dekke hver-

andres arbeidsoppgaver ved sykdom, og en har et større fagmiljø å spille på. Erfaringen er også 

at et felles kontor har lettet rekrutteringen. Opplevelsen er at det er lettere å rekruttere kvalifi-

serte kandidater til et stort fagmiljø enn et lite kontor.  

Ved begge kontor er opplevelsen videre at de har god kommunikasjon og dialog med brukerne – 

bøndene. Brukerundersøkelser fra 2016 og 2019 viser at gårdbrukerne i Våler og Åsnes er me-

get godt fornøyd med det felles landbrukskontorets tjenester generelt, og med både kontorets til-

gjengelighet, informasjon, rådgivning og oppfølging spesielt. 

Til slutt opplever begge landbrukskontor å ha et godt nettverkssamarbeid med nabokommunene 

innen landbruk, og en kompetent arbeidsstokk internt i egen tjeneste. 

Svakheter 
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Grue kommune har for tiden redusert kapasitet, og opplever at tjenesten ikke har mulighet til å 

ta unna alle arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad. Dette vil ifølge informantene i arbeidsgruppen 

bli bedre ved den nye organiseringen i samfunnsenheten. Jordbruk får større saksbehandlingska-

pasitet. Skog/viltforvaltning vil også få noe større saksbehandlingskapasitet. 

Videre har Grue i dag flere interkommunale samarbeid – i ulike retninger. Dette oppleves blant 

arbeidsgruppens medlemmer som uoversiktlig, og det er et ønske om at det fattes en overordnet 

politisk beslutning om retningen på det interkommunale samarbeidet. Dette handler først og 

fremst om andre tjenesteområder enn landbruk, men nevnes likevel her da det er i denne ar-

beidsgruppen det tas opp.  

Muligheter 

Økt samarbeid på tvers av kommunegrenser, uavhengig av om det er gjennom felles landbruks-

kontor eller mindre formelle nettverksvarianter, vil kunne gi mindre sårbarhet. Tjenestekjøpsav-

taler ved sykdom, felles kursopplegg og samarbeid rundt kontaktutvalg med landbruksnæringa 

nevnes som eksempler på hva slike samarbeid/nettverk kan innebære.  

Landbruksnæringen i regionen er svært sterk. I tillegg er landbruket i en rivende teknologisk ut-

vikling og moderniseres og digitaliseres i rask takt. Etter flere år med negativ trend for Grues 

del, har kommunen de to siste årene fått flere nye, yngre bønder som flytter hjem for å ta over 

gården. Det er positivt for næringen. 

Alle kommuner opplever at potensialet i digitalisering er stort innen tjenesteområdet landbruk, 

eksempelvis ved automatiserte søknadsprosedyrer mv. som igjen kan gi mer effektive tjenester. 

Solør har store muligheter for å ta del i den forventa økte planteproduksjonen. Det gjelder både 

korn, potet og ikke minst grøntproduksjonen. Solør har også gode muligheter for å bli den beste 

regionen på skogbruk. Et felles, stort landbrukskontor i Solør vil etter Våler og Åsnes mening 

kunne bli en betydelig pådriver for utvikling innen jord, skog og utmark i Innlandet. 

Fra Våler og Åsnes blir det også pekt på at et felles kontor har lettere for å hente ut stordriftsfor-

deler, f.eks. ved å hente ut effektiviseringsgevinster i forbindelse med naturlig avgang. Det vises 

til at nye teknologiske løsninger bidrar til mer effektiv drift av tilskuddsordningene. At medar-

beidere som får mulighet til å spesialisere seg, arbeider effektivt og kan ta med et større geogra-

fisk område i arbeidsoppgaver som likevel utføres. Det pekes også på effektiviseringsgevinster 

knyttet til felles planer, møter, kurs, søknader om eksterne midler m.m. 

Trusler 

Den demografiske utviklingen er nokså lik i alle tre kommuner (se også kapittel 3). Det vil bli 

en høyere andel eldre og færre personer i yrkesaktiv alder. Befolkningsutviklingen er også nega-

tiv. Denne utviklingen påvirker kommuneøkonomien, som vil bli strammere i årene som kom-

mer. Dette stiller økte krav til kommunenes tjenesteområder, også landbruk, hva gjelder effekti-

vitet. 

I begge tjenester står en overfor et generasjonsskifte i løpet av de nærmeste årene. Det vil ikke 

bli lett å erstatte erfarne medarbeidere, og et ensidig arbeidsmarked i regionen vil kunne gjøre 

det utfordrende å rekruttere personell. 
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7.5 Fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid 

Det er Våler og Åsnes som i størst grad trekker fram fordeler med interkommunalt samarbeid 

om landbruk. Det vises til at det jevnt over er stor tilfredshet med samarbeidet. Det er gode til-

bakemeldinger fra politikerne, brukere og næringsutvalg. Gjennom samarbeidet har man fått: 

 Sterkere fagmiljø 

 Muligheter for større grad av spesialisering 

 Redusert sårbarhet ved at det er minst to som har kompetanse på samme fagområde 

 Mer ressurser og tid til å søke utviklingsmidler og drive utviklingsarbeid 

 Stabilt fagmiljø og godt kvalifiserte søkere som ønsker å være en del av fagmiljøet 

 Arenaer for å samhandle med brukerne og næringa om gjennomføring av fagsamlinger 

og kurs. Det er også etablert kontaktutvalg for jordbruk og kontaktutvalg for skog 

 Økt fleksibilitet med tanke på utnyttelse av ressursene som følge av større fagmiljø. Det 

har blitt lettere å hente ut effektiviseringsgevinster som følge av økt digitalisering i 

landbruket 

Det som trekkes fram som viktige suksessfaktorer for at man lyktes med godt samarbeid, er at: 

 samarbeidet var godt planlagt og forankret 

 man utarbeidet en god samarbeidsavtale, arbeidsfordelingsplan og et måldokument som 

viser hvilke tjenester som skal ytes 

 det ble lagt til grunn at kontoret ikke skulle være sårbart, at det skulle være back-up på 

alle viktige funksjoner 

 utgangspunktet for samarbeidet ikke var å spare penger, men å høyne kvaliteten på tje-

nestene. Likevel gir samarbeidet på sikt muligheter for å hente ut stordriftsfordeler og 

dermed effektiviseringsgevinster over tid 

Fra Våler og Åsnes ser man positivt på å utvide samarbeidet med Grue fordi dette kan bidra til 

ytterligere å forsterke de positive effektene man har med samarbeidet fram til nå. I tillegg blir 

det pekt på at man da vil få et landbrukskontor med et sterkt landbruksfagmiljø som omfatter 

jord- og skogbruksarealer, og at man dermed vil få en sterk stemme inn mot regionale og nasjo-

nale myndigheter. Forutsetningene for å drive utviklingsarbeid vil bli enda sterkere. Det vises til 

at det skjer mye på digitalisering, og at skogforvaltning vil få økt betydning i årene som kom-

mer i forbindelse med arbeidet med det grønne skiftet. Selv om Våler og Åsnes har fått styrket 

utviklingsarbeidet gjennom samarbeid, blir det vist til at potensialet for å søke utviklingsmidler 

ikke er fullt utnyttet, og at det er muligheter som man går glipp av fordi man ikke har kapasitet 

til å engasjere seg. I og med at Solør-kommunene er like når det gjelder landbruk og framtidige 

utfordringer og muligheter, blir det sett som en fordel å forene innsatsen i Solør-regionen. Alter-

nativet er at kommunene i større grad samarbeider i hver sine retninger. Det kan i mindre grad 

bidra til å styrke fagmiljøene, sikre arbeidsplasser og utviklingskraft i Solør-regionen.  

Det er arbeidsgruppas medlemmer fra Grue som i størst grad ser ulemper ved et eventuelt sam-

arbeid. Det som i størst grad trekkes fram som negativt, er at Grue nettopp har vært igjennom en 

omorganiseringsprosess hvor landbruk (jordbruk og skog) inngår i en ny samfunnsenhet. Land-

bruket er styrket noe som følge av omorganiseringen, og det er frykt for at grunnlaget for den 

nye samfunnsenheten vil bli borte dersom man skal gå inn i et interkommunalt landbrukskontor. 



56 Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner 

Selv om sårbarhet blir påpekt også i Grue, er oppfatningen at sårbarhet ikke er en så stor utford-

ring at man trenger å bli en del av et interkommunalt kontor. Grues medlemmer i arbeidsgrup-

pen peker på flere konkrete styrker ved eget kontor, slik som breddekompetanse, lokalkunnskap 

og et godt samarbeid med øvrige tjenester. Dette gir fleksibilitet og god ressursutnyttelse, i til-

legg til variasjon i arbeidsoppgaver for de ansatte. 

Videre er det i Grue frykt for at motivet for å samarbeide er å spare penger, og at dette vil redu-

sere mulige positive effekter av et samarbeid. Det er også en erkjennelse av at det er behov for 

økt samarbeid på landbruksområdet, men det blir pekt på at økt prosjekt- og nettverkssamarbeid 

blant kommunene i Glåmdalsregionen er et alternativ. Man har i dag samarbeid om noen oppga-

ver med kommuner i Glåmdalsregionen som fungerer bra. Det vises til samarbeid om land-

bruksrådgivning, samarbeid om å arrangere møter med brukere, samarbeid om tiltaksstrategi i 

landbruket, NMSK og samarbeid om prosjekt om skogsbilveier. I Grue, hvor man i dag er få 

medarbeidere som jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver, er det også skepsis til om det 

er attraktivt for medarbeidere som liker å jobbe med mange forskjellige oppgaver, å jobbe mer 

spesialisert.  

Fra Våler og Åsnes blir det vist til at felles landbrukskontor er en styrke og ikke et hinder for 

prosjekt- og nettverkssamarbeid med andre kommuner. Det blir også understreket at ingen av de 

som arbeider på det interkommunale landbrukskontoret, føler at de jobber innenfor et for smalt 

område. Dette øker den samla kompetansen ved kontoret. At man har felles landbrukskontor, 

synes ikke å gå utover lokalkunnskap. Man har godt og systematisk samarbeid med ansvarlige 

politiske utvalg i kommunene, med landbruksnæringa, organisasjoner og brukere. 

Av andre utfordringer blir det fra Grue pekt på at enkelte medarbeidere har lang reisevei alle-

rede i dag, og med et interkommunalt samarbeid risikerer å få enda lengre reisevei. Arbeids-

gruppa har imidlertid ikke tatt stilling til lokalisering av evt. nytt felles landbrukskontor. 

Det blir ellers kommentert at Solør-kommunene i dag har interkommunale samarbeid på en 

rekke områder, men i ulike samarbeidskonstellasjoner. Dette gir en uoversiktlig situasjon, men 

også styringsutfordringer for den enkelte kommune. Det er således en fordel om politikerne fat-

ter en beslutning om hva som er prioritert samarbeidsregion. Det er ikke kommet noe signal om 

at felles landbrukskontor for Våler og Åsnes har gitt noen styringsutfordringer for disse to kom-

munene. 

7.6 Oppsummerende vurdering 

Kort oppsummert synes de viktigste fordelene med ett felles landbrukskontor å være: 

 Større fagmiljø 

 Muligheter til spesialisering 

 Lettere rekruttering 

 Bedre kompetanse 

 Mindre sårbarhet (flere med kompetanse innen samme fagområde) 

 Mer utviklingskraft/økt utviklingsfokus med tanke på framtidige muligheter og utford-

ringer 
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 Bedre kvalitet på tjenester til brukerne 

 Mer effektiv drift 

De viktigste ulempene, som i første rekke blir trukket fra Grues representanter, er at: 

 den nye samfunnsenheten i Grue kommune vil bli skadelidende/får ikke hentet ut effek-

ter av det pågående omorganiseringsarbeidet 

 det kan bli mindre attraktivt for de som ikke ønsker å spesialisere seg, men som ønsker 

å jobbe med mange ulike oppgaver 

 lokalkunnskapen kan bli svekket 

 reiseveien kan bli lenger for enkelte medarbeidere 

Samtidig blir sårbarhet, lav bemanning og kapasitet påpekt som en utfordring også i Grue, men 

økt faglig nettverkssamarbeid trekkes her fram om et alternativ.  

Spørsmålet er da om det for Grues del er større fordeler ved å gå inn i et interkommunalt samar-

beid om landbruk, enn ulemper. Vi vurderer det slik. Erfaringene med et felles landbrukskontor 

for Våler og Åsnes er svært gode. Det har for det første gitt muligheter for at den enkelte medar-

beider kan bygge spisskompetanse i større grad enn tidligere. For det andre har kontoret kunnet 

ta en mer aktiv pådriverrolle ovenfor landbruket, herunder drive utviklingsarbeid, initiere og 

delta i større prosjekter og slik sett føre mer ressurser inn i landbruket i regionen.  

For det tredje er rekrutteringsdimensjonen viktig. Her er erfaringen at det har vært lettere å re-

kruttere kvalifiserte kandidater til et større fagmiljø. At en er flere ved kontoret gjør det dessuten 

enklere for nye medarbeidere å komme i gang. De får lettere oversikt over rutiner og systemer, 

og tilgang på den lokalkunnskapen de som allerede jobber ved kontoret, besitter. Denne typen 

gevinster er også påpekt i tidligere utredninger om interkommunalt samarbeid på landbruksfeltet 

(Brandtzæg & Thorstensen, 2017). 

Det aller viktigste for en utadrettet tjeneste er likevel at brukerne – i dette tilfelle landbruksnæ-

ringen – er fornøyd med kvaliteten på tilbudet. Her viser brukerundersøkelser stor tilfredshet 

med både tilgjengelighet, informasjon, rådgivning og oppfølging fra landbrukskontoret for Vå-

ler og Åsnes.  

Et interkommunalt samarbeid mellom alle tre kommuner kan, slik vi vurderer det, forsterke 

flere av de gevinstene en har sett i Våler og Åsnes, herunder både effektiv ressursbruk samt kva-

litet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet. Et tilleggsmoment er at utfordringsbildet i næringen i 

stor grad oppleves å være sammenfallende i de tre kommunene. En vil dermed ha mye å hente 

på å bygge et mest mulig enhetlig tjenestetilbud.  

Det som fra Grue i størst grad blir trukket fram som den største ulempen ved ett felles land-

brukskontor, er at det samarbeidet vil gå ut over den nye samfunnsenheten i Grue. Den vil også 

bli berørt dersom man skal samarbeide om tekniske tjenester. Det er ugunstig at en utredning 

om interkommunalt samarbeid kommer midt i intern omorganiseringsprosess, men dersom man 

legger til grunn at man ønsker en tjeneste som har best mulig forutsetning for å styrke og videre-

utvikle det landbruksfaglige miljøet og landbruksnæringa i Solør-kommunene, vil etablering av 

et felles landbrukskontor være en fordel. 
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8. Tekniske tjenester 

I dette kapitlet presenteres status for tjenesteområdet tekniske tjenester i de tre kommu-

nene i dag med hensyn til organisering, bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver. 

Videre presenteres resultatene av SWOT-analysen, og arbeidsgruppens innspill til hva 

de ser som fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. 

8.1 Avgrensing i mandatet 

Når det gjelder tekniske tjenester, er det gjort en avgrensning i mandatet, i den forstand at ar-

beidsgruppen har avgrenset utredningen til å i første omgang omfatte følgende tekniske tjenes-

ter:  

- Oppgaver relatert til forvaltning av plan- og bygningsloven, herunder arealplanlegging, 

byggesaksbehandling og tilsyn på byggesak. Ettersom overordna planoppgaver (sam-

funnsplanlegging mv.) ligger til stab i alle tre kommuner, holdes disse oppgavene uten-

for utredningen. 

- Eiendomsskatt og kommunale avgifter (fakturering for GIVAS IKS, som Grue kom-

mune i dag håndterer, holdes utenfor) 

- Kartlegging/tilsyn på mindre avløpsanlegg (forurensningsloven) 

- Kart og GIS15 

- Vei (gatelys) og park 

- Flomberedskap og beredskapskoordinator-funksjonen 

- Klima og miljø (ressurser og kompetanse til å følge opp klima og miljøsaker) 

Det betyr samtidig at forvaltning og drift av vann og avløp samt eiendom ikke inngår i utred-

ningen. Dette fordi det ville vært vanskelig å få på plass en tilstrekkelig god utredning knyttet til 

disse to tjenesteområdene innen 1. november. 

8.2 Organisering, ressurser og bemanning 

I Tabell 8-1 har vi oppsummert organisering, årsverksressurser og bemanning knyttet til de tek-

niske tjenester som omfattes av utredningen i de tre kommunene per i dag. 

 

 

                                                      

15 Våler og Åsnes har interkommunalt samarbeid med Elverum om kart/GIS gjennom Elverum-Solør. Grue har et kart/GIS-

samarbeid sørover med Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal. Det heter GIS-samarbeidet i Sør-Hedmark. 
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Tabell 8-1 Oversikt over organisering, årsverksressurser og bemanning, antall ansatte knyttet til de tekniske tjenester 

som er listet opp i avsnitt 8.1 per i dag. 

 Organisering Årsverksressurser Antall an-
satte 

Grue Intern organisering, kommunalteknikk og eien-
domsforvaltning separate avdelinger i enhet 
samfunn. Interkommunalt samarbeid om 
brannvesen, vann og avløp og renovasjon. 

3,5 5 

Våler Intern organisering, kommunalteknikk, vann og 
avløp og eiendomsdrift er i samme enhet. Inter-
kommunalt samarbeid om renovasjon. 

1,8 3 

Åsnes Intern organisering, vann/avløp og kommunal-
teknikk i samme enhet, men ikke eiendomsdrift. 
Interkommunalt samarbeid om renovasjon. 

6,4 9 

Sum  11,7 17 
 

Som det fremgår av tabellen, har tekniske tjenester i Grue kommune i dag en årsverksressurs på 

3,5 fordelt på fem personer, Våler har 1,8 årsverk fordelt på tre personer og Åsnes 6,4 årsverk 

fordelt på 9 personer. Alle kommuner har enkelte delte stillinger. Eksempelvis har Grue to med-

arbeidere med henholdsvis 20 og 30 prosent av stillingen knyttet til tekniske tjenester, mens res-

terende del av stillingene er knyttet til henholdsvis landbruk og skog. 

8.3 Oppgaver 

De tre kommunene samarbeider per i dag om renovasjon, gjennom Solør Renovasjon IKS. Sel-

skapet har hovedkontor i Åsnes og håndterer avfall fra både husholdninger og næringsvirksom-

het i de tre kommunene. Tekniske tjenester i alle tre kommuner håndterer i stor grad kommu-

nens samhandling med selskapet. 

I Våler kommune omfatter tekniske tjenester for det første kommunal eiendomsdrift, herunder 

utleie og vaktmestertjeneste på kommunale boliger. Videre har teknisk ansvar for vann og av-

løp, flomberedskap og beredskapskoordinator, vei, gatelys og park (herunder også handikap-

parkering), klima og miljø (forurensingsloven), forvaltning av plan- og bygningsloven, herunder 

arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesak og delingssaker (ikke strategisk planlegging), 

kart/GIS/oppmåling, renhold (unntatt ved Våler omsorgssenter), eiendomsskatt og kommunale 

avgifter. 

Tekniske tjenester i Åsnes kommune omfatter oppgaver relatert til forvaltning av plan- og byg-

ningsloven, herunder arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesaksbehandling (ikke strategisk 

planlegging) mv. Enheten har også ansvar for oppgaver relatert til forurensningsloven, som ikke 

håndteres av landbrukskontoret. Videre er klima og miljøsaker en del av tekniske tjenester, så 

vel som kart/GIS/oppmåling, kommunale veier og gatelys (men ikke park, som i Våler), kom-

munalteknikk, vann og avløp, eiendomsskatt og dertil hørende kommunale avgifter. I Åsnes 

kommune har tekniske tjenester ikke ansvar for eiendomsdrift eller brannvesen. 
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Med ny organisering på trappene vil avdeling for tekniske tjenester (kommunalteknikk) heller 

ikke i Grue ha ansvar for eiendomsdrift. Ellers omfatter tekniske tjenester i Grue i stor grad de 

samme oppgavene og tjenestene som i de to andre kommunene: Arealplan og detaljregulering, 

byggesak, dispensasjonssøknader, registrering kart og matrikkel, oppmåling/fradeling, kart, veg-

vedlikehold, flomberedskap, eiendomsskatt, spredt avløp, gravesøknader, arkiv, sprinkleranlegg 

industri og megleropplysninger. Videre håndterer enheten kommunens samhandling med alle-

rede eksisterende interkommunale samarbeid om tekniske tjenester, som i tillegg til Solør Reno-

vasjon IKS omfatter brannvesen (Glomdal interkommunale brannvesen) og Givas (Glomdal in-

terkommunale vann- og avløpsselskap). 

8.4 SWOT-analyse 

Styrker 

Tekniske tjenester i Våler er en tverrfaglig sammensatt tjeneste som driver kostnadseffektivt, er 

pålitelige og overholder tidsfrister og leveranser. Enheten har et godt team innen drift, og det er 

bygget opp overlappende kompetanse på tvers mellom forvaltning, drift og vedlikehold og byg-

gesak. Vann og avløp og driftsoperatører har bygget opp samarbeid rundt avlastning, noe som 

gir hensiktsmessig ressursutnyttelse. Tjenesten har en leder med fokus på ledelse og har ellers 

flinke fagansvarlige på de øvrige områdene. Til slutt oppleves tekniske tjenester å være tilgjeng-

elige ute blant publikum og brukere av tjenestene, og de yter god service. På byggesak har en – 

tross knappe ressurser – håndtert store og komplekse byggesaker raskt og effektivt.  

Tekniske tjenester i Grue har en stab med høy og bred kompetanse, høy trivsel og ansvarsfulle 

medarbeidere. Enheten har hatt en positiv trend når det gjelder sykefravær, mye av dette skyldes 

kompetanseheving og gode holdninger. Etter omorganisering (sammenslåing av enheter) for-

ventes en bedre samhandling og flere ressurser tilgjengelig. Det antas at man i tillegg vil få en 

styrket kommunikasjon sideveis og opp/ned. Til tross for knappe økonomiske ressurser utføres 

det en effektiv drift av tjenester, og saksbehandlingstid er gjennomgående kort. Tjenesteområdet 

har god samhandling med landbrukstjenesten og god kommunikasjon med brukere og publi-

kum. 

Som i de to andre kommunene oppleves tekniske tjenester i Åsnes å ha en stab med høy kompe-

tanse. Kommunen har videre en god infrastruktur innenfor tekniske områder i form av vann og 

avløp, gang- og sykkelvei, fiber, strømtilgang, hurtigladere for el-bil mv. Eksisterende inter-

kommunale samarbeid fungerer godt. Til slutt fremheves god kommunikasjon oppover og ned-

over i organisasjonen som en styrke (fra strategisk ledelse og ned på fagnivå – og motsatt). 

Svakheter 

Tekniske tjenester i de tre kommunene vektlegger alle små fagmiljøer og sårbarhet som den 

største svakheten per i dag. Tilsyn, planarbeid, byggesak, spredt avløp, klima og miljø, vann og 

avløp er noen områder som pekes ut som særlig sårbare, riktignok i varierende grad i de tre 

kommunene. 
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I Våler er tekniske tjenester organisert sammen med eiendomsforvaltning og har en leder. Hvis 

disse fagområdene splittes, mister man den tverrfaglige muligheten til å dra veksler på hver-

andre. En stor avdeling kan absolutt også være en styrke, men utfordringen her handler om le-

derdimensjonen. Lederspennet er stort, og leder skal lede mange ulike fagområder og følge opp 

mange ansatte. Tjenesten kunne med fordel hatt en mellomleder på renhold. Ellers er tjenesten 

sårbar ved sykdom. 

I Grue har mangel på ledernærvær/-tilstedeværelse vært en utfordring. Det har vært en opple-

velse av mangel på kommunikasjon mellom strategisk ledelse og de ansatte i tjenesten. Det hå-

pes på en bedring med den nye organiseringen av enheten. Mangel på ressurser har ført til 

manglende vedlikehold og store etterslep. 

Åsnes fremhever at tjenestene har et noe svakt omdømme «ute» i enkelte brukergrupper. Samti-

dig er det gjerne de som ikke er fornøyd med et saksutfall, som også «roper» høyest. Selv om en 

er på rett vei, må tjenesten fortsette å jobbe med å forbedre omdømmet. Ellers oppleves det å 

være et forbedringspotensial mht. holdninger og nytenkning (endringskultur). Til slutt oppleves 

det å være et forbedringsbehov når det gjelder å dimensjonere/plassere ressursene riktig i kom-

munen, og da spesielt ressursene i stab versus ressursene i tjenesteproduksjonen (eks. plassering 

av merkantile oppgaver/ressurser i stab (IT, HR-funksjoner mv)). 

Muligheter 

Våler peker på økt kompetanse, økte ressurser og et større fagmiljø som en mulighet til å ivareta 

tjenesteutøvelsen på en god måte i fremtiden, eksempelvis gjennom et interkommunalt samar-

beid. Dette vil potensielt også kunne lette rekrutteringen av medarbeidere med den riktige kom-

petansen i fremtiden. Videre pekes det på mulighetene som ligger i økt digitalisering. 

Åsnes peker på fire momenter som kan bidra til å videreutvikle tekniske tjenester i kommunen. 

De to første momentene sammenfaller med oppfatningene i Våler, og handler om a) økt digitali-

sering og innføring av ny teknologi og b) interkommunalt samarbeid. De to øvrige momentene 

er: 

- satsing på samskapingstiltak og -strategier (kommune 3.0) og økt samarbeid med frivil-

ligheten i tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling 

- Utnytte potensialet som ligger i et allerede sterkt kommunesenter på Flisa, og å bruke 

det som en vekstdriver for kommunen 

Arbeidsgruppens medlemmer fra Grue peker på at den pågående omorganiseringen til en enhet 

(enhet Samfunn) vil kunne gi mindre sårbarhet og mulighet til å bygge et større miljø og videre-

utvikle viktig kompetanse – både breddekompetanse og spisskompetanse.  

Trusler 

Arbeidsgruppens medlemmer oppfatter demografi og befolkningsutvikling som den kanskje 

største utfordringen i tiden framover, både for regionen generelt og for leveransen av kommu-

nale tjenester spesielt.  

Videre er sårbarhet og små fagmiljøer på flere saksfelt ikke bare en svakhet i dag, det represen-

terer også en utfordring i fremtiden – potensielt i enda større grad enn i dag. 
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En felles oppfatning blant arbeidsgruppens medlemmer er at det allerede er en utfordring å re-

kruttere medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse til regionen. Dette henger delvis også sam-

men med økonomiske rammevilkår, og utfordringer med å kunne konkurrere på lønn. Det gjel-

der både på ledernivå og saksbehandlernivå. Denne utfordringen vil kunne bli større i fremtiden. 

For Åsnes sin del anses også jordvernhensyn i arealplanlegging og utbyggingsområder som en 

utfordring for samfunnsutviklingen i kommunen. 

8.5 Fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid 

Som i de andre arbeidsgruppene er det først og fremst små fagmiljøer og sårbarhet som trekkes 

frem som hovedutfordringer ved dagens tjeneste- og oppgaveløsing. Både tilsyn, planarbeid, 

byggesak, spredt avløp, klima og miljø, vann og avløp er områder det pekes på.  

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at en bedre vil kunne løse en del av disse utfordringene 

gjennom et interkommunalt samarbeid. Dette blir mulig ved å hente ut stordriftsfordeler i form 

av en mer kostnadseffektiv, men også kvalitetsmessig bedre drift. I dette legger arbeidsgruppen 

både større og sterkere fagmiljøer, økt spisskompetanse og høyere kvalitet, samt bedre ressurs-

utnyttelse i form av både personell, økonomi, utstyr mv. I et interkommunalt samarbeid vil det 

være et potensial i å redusere ressursbruken på konsulenttjenester, og bruke disse til å bygge opp 

ytterligere kompetanse innomhus i en felles tjeneste. Et større fagmiljø vil dessuten redusere 

sårbarheten ved sykdom, ferie og dersom nøkkelpersoner slutter, og gjøre det enklere å rekrut-

tere nye medarbeidere. 

Når det gjelder utfordringer, peker enkelte medlemmer i arbeidsgruppen på at det kan medføre 

tap av arbeidsplasser i de kommunene samarbeidet ikke blir lokalisert til – i tillegg til lengre 

kjørevei.  

Videre mener enkelte at nærheten til øvrige tjenester vil bli svakere, og at man kan miste viktig 

lokalkunnskap, i tillegg til å få mindre breddekompetanse og mindre fleksibilitet. Flertallet ser 

imidlertid et samarbeid i Solør som en mulighet til nettopp å beholde arbeidsplasser – og utvikle 

fagmiljøet – i egen region, og at det finnes fleksible løsninger mht. arbeids- og kontorsted. 

Omorganiseringen Grue er i ferd med å gjennomføre, gjør at arbeidsgruppens medlemmer her-

fra opplever at en utredning om, og eventuelt i neste omgang et interkommunalt samarbeid tref-

fer svært dårlig tidsmessig. Grue opplever og at allerede etablerte interkommunale selskaper har 

svekket det resterende fagmiljøet i kommunen, og de er bekymret for at store deler av den nye 

samfunnsenheten kan bli borte ved et eventuelt samarbeid. Våler påpeker også denne typen ut-

fordringer. For eksempel vil eiendomsdrift, som i Våler er organisert sammen med de øvrige tje-

nestene i teknisk, få et svekket fagmiljø dersom denne tjenesten ikke inkluderes i et samarbeid.  

Det er således enighet i arbeidsgruppen om at et eventuelt interkommunalt samarbeid må om-

fatte alle oppgaver/tjenester innen teknisk sektor, dvs. også eiendomsdrift og -forvaltning. Når 

det gjelder vann og avløp, er et samarbeid mellom alle tre kommuner mindre aktuelt, fordi Grue 

allerede har et samarbeid sørover gjennom Givas. Det er imidlertid aktuelt med et samarbeid om 

vann og avløp mellom Åsnes og Våler.  
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Oppsummert opplever arbeidsgruppen utredningsarbeidet frem til nå som positivt, men at det er 

behov for å se helheten, dvs. i et steg 2 utrede også eiendomsdrift og -forvaltning før det kan 

konkluderes. For Åsnes og Vålers del gjelder det som nevnt over også vann og avløp. 

8.6 Oppsummerende vurdering 

De fremste fordelene med interkommunalt samarbeid om tekniske tjenester synes å være: 

 Sterkere fagmiljøer innenfor teknisk sektor i egen region 

 Mulighet for å bygge intern kompetanse, og gjennom samarbeidet høyne kvalitet i tje-

nesteproduksjonen og redusere konsulentbruk 

 Bedre og mer effektiv utnyttelse av personell, utstyr og økonomi 

 Redusert sårbarhet og avhengighet av enkeltpersoner 

 Enklere å rekruttere nye medarbeidere 

De fremste ulempene/utfordringene er: 

 Lengre kjørevei for enkelte ansatte 

 Grues medlemmer i arbeidsgruppen fremhever mindre lokalkunnskap, breddekompe-

tanse og fleksibilitet 

Med utgangspunkt i gjennomgangen i dette kapitlet er det vår overordnede vurdering at et inter-

kommunalt samarbeid om tekniske tjenester vil bidra til å bøte på de sentrale utfordringer en pe-

ker på ved dagens tjenester, og utløse stordriftsfordeler i form av en mer kostnadseffektiv, men 

også kvalitetsmessig bedre drift.  

Enkelte i arbeidsgruppen påpeker at en ved interkommunalt samarbeid risikerer å miste viktig 

lokalkunnskap og fleksibilitet sammenliknet med dagens tjeneste. Her er vi imidlertid enige 

med flertallet som ser et interkommunalt samarbeid som en mulighet til å beholde arbeidsplas-

ser og en anledning til å utvikle et viktig fagmiljø i egen region, og at det er gode muligheter for 

å finne løsninger som sikrer tilstedeværelse og nærhet til andre tjenester i den enkelte kommune. 

Samtidig er vi enige i arbeidsgruppens vurdering av at et interkommunalt samarbeid om tek-

niske tjenester bør omfatte «alt eller ingenting». Det innebærer at eiendomsdrift og -forvaltning 

fortrinnsvis også bør inngå i et eventuelt samarbeid. Det mener vi er hensiktsmessig både for å 

unngå unødig oppsplitting og fragmentering av fagmiljøer som har mye samhandling i det dag-

lige, men og med tanke på politisk administrativ oversikt, styring og kontroll over totaliteten av 

interkommunalt samarbeid. Våler kommune påpeker at det ikke er aktuelt å starte en sammen-

slutning av tekniske tjenester før hele området er med, og at videre utredning må igangsettes. 

Til slutt anser vi et samarbeid om vann og avløp mellom alle tre kommuner som mindre aktuelt. 

Det er fordi Grue allerede har et samarbeid sørover om disse tjenestene (Givas). Samtidig signa-

liserer arbeidsgruppens medlemmer fra Våler og Åsnes at det bør være aktuelt med et samarbeid 

om vann og avløp mellom de to kommunene. Dette bør etter vårt syn i tilfelle utredes for seg.  
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9. Samlet vurdering og anbefaling 

9.1 Anbefalinger om samarbeid 

9.1.1 Samarbeidsområder 

Hovedformålet med utredningen er å avklare om det er aktuelt å etablere interkommunale sam-

arbeid mellom Våler, Åsnes og Grue på følgende områder: 

 HR/personal og lønn 

 Økonomi og regnskap 

 Post og arkiv 

 Landbruk 

 Tekniske tenester 

Utredningen ser på status på tjenestene i dag med hensyn til organisering, bemanning og forde-

ling av arbeidsoppgaver som er lagt til de ulike tjenesteområdene. Videre er det gjennomført 

SWOT-analyser i samarbeid med arbeidsgruppene for de ulike tjenesteområdene, hvor en har 

sett på styrker, svakheter, muligheter og trusler ved og for dagens tjenester. Arbeidsgruppene 

har også kommet med innspill til hva de ser som fordeler og ulemper med etablering av inter-

kommunalt samarbeid.  

Med utgangspunkt i utredningsarbeidet som er gjennomført, er vår vurdering at det er aktuelt å 

gå videre med etablering av interkommunalt samarbeid på alle områdene. Det vil imidlertid 

være behov for noe mer utredningsarbeid knyttet til tekniske tjenester. Her er det behov for nær-

mere avklaringer av om eiendomsdrift og -forvaltning også bør inngå i et eventuelt samarbeid. I 

utgangspunktet vil det være hensiktsmessig at dette også inngår for å unngå unødig oppsplitting 

og fragmentering av fagmiljøer som har mye samhandling i det daglige, men og med tanke på 

politisk administrativ oversikt, styring og kontroll over totaliteten av interkommunalt samar-

beid. 

9.1.2 Viktige begrunnelser for etablering av interkommunalt samar-

beid 

På de aktuelle samarbeidsområdene synes jevnt over fordelene å være større enn ulempene. 

Gjennomgangen av de fem mulige samarbeidsområdene viser at det i stor grad er de samme for-

delene som trekkes fram. Det som synes å gå igjen om de viktigste fordelene er, er at interkom-

munalt samarbeid gir muligheter for å: 

 etablere sterkere fagmiljø og få bedre kapasitet og kompetanse 

 spesialisere kompetansen 

 skape et mer attraktivt fagmiljø og lette rekrutteringen 
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 redusere sårbarheten/avhengigheten av enkeltpersoner og faren for at all kompetanse 

forsvinner når enkeltpersoner slutter 

 bedre kvaliteten på tjenestene og oppgavehåndteringen 

o bedre forvaltning og sakshandling 

o bedre faglig bistand, råd og veiledning 

o bedre digitaliseringsarbeid 

o mer utviklingskraft/utviklingsfokus 

 å hente ut effektiviseringsgevinster og styrke tjenestene på en mer kostnadseffektiv 

måte enn det som er mulig for den enkelte kommune  

 redusere behovet for bruk av konsulenter 

Det er i Grue man i størst grad ser ulemper. Dette har sammenheng med at man i Grue er midt i 

en omorganiseringsprosess, og man frykter at prosessen og effekten av denne omorganiseringen 

vil bli skadelidende. Videre vises det til at det er medarbeidere som ønsker bred oppgaveporte-

følje framfor spesialisering, at det blir mindre nærhet og kjennskap til den kommunale organisa-

sjonen, og at reiseveien kan bli lengre for enkelte medarbeidere. Fra Grue kommer det også sig-

naler om at man ønsker å se samarbeid mellom Solør-kommunene opp mot samarbeid med 

andre kommuner i Kongsvingerregionen. 

Sammenlignet med dagens situasjon synes fordelene ved å samarbeide på de aktuelle områdene 

jevnt over å være større enn fordelene. Med utgangspunkt i prognosene for framtidig samfunns-

utvikling vil samarbeidsbehovet øke.  

Dersom det er et mål å styrke Solør-regionen sin konkurransekraft om arbeidsplasser og innbyg-

gere i forhold til bykommunene i nord og sør, vil det også være en fordel å samle kompetanse 

og arbeidsplassene i sterke fagmiljøer i regionen. Dette vil med all sannsynlighet også gi regio-

nen styrket attraktivitet og utviklingskraft. Disse mulighetene vil sannsynligvis bli svekket der-

som kommunene velger å samarbeide i ulike retninger. Da er det større fare for at arbeidsplasser 

og kompetanse blir lokalisert utenfor regionen. 

Det er verdt å merke seg at utfordringene som Solør-kommunene står overfor, ikke er unike. På 

landsbasis er det mye som tyder på at mindre kommuner med nedgang i folketallet i økende 

grad kan få problemer med å fylle sin rolle i det norske generalistkommunesystemet. Kravene til 

bredde og dybde i kommunal oppgaveløsning vil høyst sannsynlig øke, og kravene til sterke og 

kompetente fagmiljøer vil dermed forsterkes (Brandtzæg et al., 2019).  

9.2 Organisering 

9.2.1 Aktuelle organisasjonsmodeller 

I kap. 2.3 har vi en gjennomgang av ulike organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid. 

De mest nærliggende samarbeidsformene å vurdere, er kommunalt oppgavefelleskap (kap. 19 i 

kommuneloven) og en vertskommunemodell (kap. 20 i kommuneloven). Kommunale oppgave-

felleskap kan opprettes for å løse felles oppgaver. I forarbeidene til den nye kommuneloven he-

ter det at det fortsatt er behov for en enkel samarbeidsform for produksjonssamarbeid om 
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mindre omfattende oppgaver, og at denne formen særlig er viktig for å tilby mindre kommuner 

en enkel, fleksibel og billig organisasjonsmodell for interkommunalt samarbeid (NOU 2016: 4., 

2016). Samtidig er det ikke direkte begrensninger på hvor omfattende samarbeid slike oppgave-

fellesskap kan benyttes for, men loven gir ikke anledning til å gi disse myndighet til å treffe en-

keltvedtak. Kommunale oppgavefelleskap skal ha et representantskap som er det øverste organet 

for samarbeidet. Samtlige deltakerkommuner skal være representert med minst ett medlem i re-

presentantskapet. Et oppgavefelleskap likestiller alle deltagerkommunene og er en god struktur 

for å gjøre prinsipielle avgjørelser.  

Når det gjelder samarbeid om drift og tjenesteproduksjon, er vertskommunemodellen best egnet. 

Her delegerer samarbeidskommunene og overlater utførelsen av oppgaver til en vertskommune. 

Vertskommunesamarbeid åpner for samarbeid om lovpålagte og mer individrettede tjenester. I 

dette ligger offentlig myndighetsutøvelse og muligheter for å treffe enkeltvedtak. Vertskommu-

nemodellen kan imidlertid også brukes ved samarbeid om frivillige oppgaver (ikke-lovpålagte 

oppgaver). Administrativt vertskommunesamarbeid er slik sett en enkel og ubyråkratisk samar-

beidsmodell for driftsoppgaver, og vil dermed være den mest aktuelle samarbeidsmodellen for 

de samarbeidsområdene som inngår i denne utredningen. Ved at ansvaret for ulike oppgaver for-

deles på kommunene, blir også vertskommunesansvaret fordelt. Det vil imidlertid være viktig 

med en samarbeidsavtale som tydeliggjør oppgavene som det skal samarbeides om, hva det 

samarbeides om, formål og forventninger, prinsipper for kostnadsfordeling, hvordan det skal 

rapporteres, og hvordan samarbeidet skal følges opp av samarbeidskommunene.  

9.2.2 Ivaretakelse av hensyn til koordinering, styring og kontroll 

Behov for styring og kontroll 

Grue, Våler og Åsnes samarbeider allerede i dag om flere tjenester og oppgaver. Eksempler er 

Solør barneverntjeneste, Solør Renovasjon IKS, samfunnsmedisin og miljørettet helsevern samt 

felles veterinærvaktordning. Samtidig har de tre kommunene tjenestesamarbeid også utenfor 

Solør. Det samarbeides både sørover mot Kongsvinger og nordover mot Elverum.  

Videre har de tre kommunene ulik regionrådstilhørighet. Våler kommune er en del av regionrå-

det for Sør-Østerdal, sammen med Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Grue og 

Åsnes er med i regionrådet for Kongsvingerregionen, som ellers også består av kommunene 

Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. 

I flere arbeidsgrupper blir det pekt på at mange eksisterende tjenestesamarbeid i ulike konstella-

sjoner og retninger gir en uoversiktlig situasjon, og svekker den overordnede politisk-administ-

rative oversikten og styringen over totaliteten av interkommunale samarbeid. Opplevelsen er at 

det bør fattes en overordnet politisk beslutning om helheten og retningen på kommunenes inter-

kommunale samarbeid. Vi tolker det slik at samarbeidene til en viss grad «lever sitt eget liv» på 

siden av den interne kommunale virksomheten, og uten at de egentlig har en veldig tydelig poli-

tisk-administrativ forankring i kommunenes strategiske ledelse (politisk og administrativt).  
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Slike tilbakemeldinger sammenfaller i stor grad med funn i de store nasjonale utredningene av 

interkommunalt samarbeid. Disse viser at de største utfordringene er knyttet nettopp til demo-

kratisk styring og kontroll, og at utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid fort innebærer at 

kommunens oversikt over den samlede oppgaveløsningen og tjenesteutførelsen blir svekket 

(Borge et al., 2017; Brandtzæg et al., 2008; Brandtzæg & Sanda, 2003; Brandtzæg & Aastvedt, 

2010; ECON, 2006; Gjertsen & Martiniussen, 2006; Jacobsen, 2014; Leknes et al., 2013; Wei-

gård, 1991). 

Det ligger ikke innenfor denne utredningens mandat å vurdere hverken øvrige eksisterende in-

terkommunale samarbeid de tre Solør-kommunene har, og heller ikke de tre kommunenes re-

gionrådstilhørighet. Vi vil likevel påpeke at utfordringer knyttet til styring og kontroll kan hånd-

teres ved å gjøre grep i tråd med det vi pekte på innledningsvis i dette avsnittet.  

Først og fremst handler denne typen grep om å få på plass forutsigbare og faste samarbeids-

strukturer. Det innebærer at kommunene søker å etablere mest mulig faste samarbeidskonstella-

sjoner om operativt tjenestesamarbeid. Aller viktigst er kanskje likevel at en etablerer en felles 

overbygning for de operative tjenestesamarbeidene, i form av et fast politisk og administrativt 

samarbeid på mer strategisk nivå (eksempelvis på ordfører-, rådmanns-, og kommunalsjefsnivå). 

Et slikt organ vil gjøre det enklere å følge opp, koordinere og styre utviklingen av det helhetlige 

interkommunale samarbeidet, både administrativt og politisk. Denne typen overbygning vil også 

være viktig for å bygge tillit og gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene – også på strate-

gisk nivå.  

Samtidig vil det i framtiden kunne oppstå situasjoner der Solør-kommunene ser felles nytte av å 

samarbeide også i en større konstellasjon med andre nabokommuner. Et strategisk samarbeids-

organ internt i Solør vil da være en naturlig arena for å diskutere felles prioriteringer og behov 

inn i slike samarbeid. Ved å etablere enighet og en «felles front» vil Solørkommunene stå ster-

kere inn i diskusjoner og forhandlinger med nabokommuner og/eller andre aktører, enn om de 

opptrer hver for seg.  

Verktøy for styring og kontroll 

I et interkommunalt samarbeid vil det alltid være et spenningsforhold mellom ønsket om effekti-

vitet og resultater på den ene siden og behovet for styring og kontroll på den andre. Selv om 

oppgaveløsingen løftes over i organiserte interkommunale samarbeid, er det fortsatt kommunes-

tyrene i den enkelte kommune som har demokratisk legitimitet til å drive styring og kontroll av 

dem – og som innbyggere og velgere kan stille til ansvar. Hvordan kan så politikerne sørge for 

tilstrekkelig god oversikt og kontroll over at samarbeidene produserer ønskede resultater, når 

oppgaveløsingen flyttes ut av kommunedirektørens linje? Og hvordan kan politikerne ta nød-

vendige grep dersom samarbeidene ikke leverer i tråd med forventningene?  

Sørensen og Torfing (2009; 2005) hevder styring av samarbeid kan utøves gjennom følgende 

fire hovedtyper av styringsverktøy, basert på grad av og type involvering fra kommunene i det 

enkelte samarbeid: 
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Tabell 9-1 Ulike styringsverktøy av samarbeid. Kilde: Sørensen og Torfing (2005; 2009) 

Ulike styringsverktøy kom-
munen kan anvende 

Grad av involvering 

Lav Høy 

 
 
Type involvering 

Indirekte Innramming: Generelle lovverk, 
vedtekter, avtaler, budsjett 

Institusjonelt design: Form, delta-
kere, arbeidsmetode, ønsket ut-
fall 

Direkte Støtte og tilrettelegging: 
Fasilitering, døråpner, veileder 

Deltakelse: Politisk/administrativ 
deltakelse i styrer, råd og utvalg 

 

De ulike formene for organisering av interkommunalt samarbeid gir i varierende grad mulighet 

for å ta i bruk alle styringsverktøyene i tabellen. «Verktøykassen» til Sørensen og Torfing syn-

liggjør et mangfold av potensielle styringsvirkemidler. Til felles har disse verktøyene at politisk 

styring og kontroll må skje på andre og mer indirekte måter enn de klassiske hierarkiske teknik-

kene kommunestyrene tradisjonelt bruker når de skal styre aktivitet i rådmannens linje. Poenget 

her er ikke å gå i detalj på alle verktøyene, men vi vil peke på noen konkrete styringsgrep som 

kan forankre styring og kontroll i kommunestyrene, både i etablering, oppfølging og evaluering 

av de interkommunale samarbeidene. 

Først og fremst bør det skje en demokratisk forankring i selve etableringsfasen. Dette ved at en 

involverer politiske organer og politisk ledelse i diskusjoner rundt valg av organiseringsform og 

når en skal sette rammer for samarbeidets arbeidsformer (avtaler, vedtekter mv.)  slik at disse 

aktørene får frem sine forventninger. Videre bør forankring av avtaler, vedtekter, budsjett mv. 

forankres på politisk nivå. Her kan en definere ressursinnsats, formål og klare resultatmål for de 

tjenestene og oppgavene som er gjenstand for samarbeid og prosedyrer for å håndtere uenighet. 

Man kan også bestemme hvilke typer saker knyttet til samarbeidet som skal legges frem for de 

politiske organene i deltakerkommunene. Ved å her fastsette regler og rutiner vil en til en viss 

grad også kunne styre selve aktiviteten i samarbeidet. 

Videre bør en sikre kontinuerlige politiske forankringspunkter, slik at politikerne får tilgang på 

nødvendig og relevant informasjon underveis i samarbeidet. Dette kan sikres ved politisk delta-

kelse i den strategiske ledelsen av det enkelte samarbeidet (styrer mv.). I tillegg er strategi- og 

handlingsplaner, budsjetter, årsmelding og årsregnskap viktige styrings- og kontrollverktøy som 

politikerne og kommunestyrene kan benytte. Mange kommuner har etter hvert fått på plass eier-

skapsmeldinger/strategier, som diskuteres årlig i kommunestyre/bystyre (Brandtzæg et al., 

2008). Ved å inkludere interkommunale samarbeid i eierskapsmeldinger, og sørge for at slike 

dokumenter blir tatt opp jevnlig i kommunestyret, vil en sikre at samarbeidene blir gjenstand for 

diskusjon i kommunens demokratiske organer. Leknes mfl. (2013) finner at kommuner med ei-

erstrategi/eierskapsmelding får reduserte problemet knyttet til demokratisk styring av interkom-

munale samarbeid.  

Styrings- og kontrollverktøyene nevnt over er ikke uttømmende. Gjennomgangen synliggjør li-

kevel at kommunestyrene har muligheter til å drive styring og kontroll, både ved å sette rammer 

for samarbeidenes aktivitet, men også ved å få informasjon om samarbeidenes utvikling, funge-

ring og måloppnåelse, og justere kurs ved behov.  
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9.3 Lokalisering 

Lokaliseringsspørsmål er i mange tilfeller et sentralt hinder for etablering av interkommunale 

samarbeid. Selv om interkommunalt samarbeid bidrar til at oppgaver blir løst på en bedre og 

mer effektiv måte, kan det for kommuner som ikke er vertskommune, oppleves utfordrende at 

arbeidsplasser forsvinner ut av kommunen, og at det gjenværende fagmiljøet blir svekket. Dette 

kan bidra til en gradvis utarming av kommuneadministrasjonen, og det kan derfor være vanske-

lig å enes om en lokalisering av interkommunale samarbeid. I en del tilfeller er det derfor et inn-

trykk at interkommunale samarbeid ikke inngås før en kommune havner i en prekær situasjon. 

Telemarksforsking utviklet hovedmodeller for lokalisering av kommunal virksomhet som 

grunnlag for diskusjon og vurdering av lokaliseringsspørsmål (Brandtzæg 2018a). Disse model-

lene er overførbare til interkommunalt samarbeid.  

Hovedmodellene er en samlokaliseringsmodell, en funksjonsdelingsmodell og en desentrali-

sert modell. Samlokaliseringsmodellen er den modellen som i størst grad ivaretar økonomiske 

stordriftsfordeler, størrelse på fagmiljø og muligheter for samarbeid mellom kommunale virk-

somheter. Gjennom funksjonsdelingsmodellen spres kommunale arbeidsplasser og tjenester på 

ulike lokasjoner, men man forsøker å samle arbeidsplasser og tjenester som naturlig hører sam-

men. På den måten vil man også oppnå stordriftsfordeler, større fagmiljø og samhandling mel-

lom virksomheter som naturlig hører sammen, men ikke nødvendigvis i like stor grad som ved 

samlokaliseringsmodellen. En viktig effekt vil være at man fordeler kommunale arbeidsplasser 

for å spre vekstimpulser og styrke arbeidsmarkedene i samarbeidskommunene. En slik modell 

vil i varierende grad ivareta behovet for fysisk nærhet til innbyggerne, i og med at ulike tjenes-

ter vil bli lokalisert i ulike kommuner. En desentralisert modell vil i størst grad ivareta behovet 

for fysisk nærhet og kommunale arbeidsplasser lokalt. Samtidig vil en slik modell i minst grad 

ivareta behovet for realisering av stordriftsfordeler og større og sterkere fagmiljøer. Det er like-

vel mulig å tenke seg at ansatte er tilknyttet et hovedkontor, men at de har kontordager i samar-

beidskommunene som ikke har hovedkontoret. 

Kommunedirektørene har i prosjektplanen gitt uttrykk for at det er helt avgjørende at man job-

ber mot at alle kommunene skal ha tjenester plassert i sin kommune. Det er lagt til grunn som et 

viktig premiss, samtidig som en ser etter fornuftige løsninger som sikrer formålet med prosjek-

tet. Det innebærer i utgangspunktet en funksjonsdelingsmodell, men det åpnes også for at an-

satte, der det er hensiktsmessig for ansatte og/eller brukere, kan ha kontor eller kontordager i 

samarbeidskommunene. Det legges imidlertid til grunn at man har en felles tjeneste med felles 

leder.  

Når det gjelder forslag til lokalisering av tjenester, har hensynet til rettferdig fordeling av tjenes-

ter og arbeidsplasser mellom kommunene stått sentralt. I tillegg har vi forsøkt å ta hensyn til ek-

sisterende fagmiljø i kommunene. Reisetid og tilgjengelighet til brukerne er også et moment 

som har betydning når det gjelder lokalisering. For kommuneinterne tjenester som HR/personal, 

økonomi, regnskap, post og arkiv har lokalisering i forhold til innbyggerne mindre betydning. 

Det kan ha større betydning for landbruk og tekniske tjenester, men mye av kommunikasjonen 

med brukerne blir i stadig større grad digital, og behovet for personlig oppmøte på kommunehu-

set blir stadig mindre. Avstandene mellom kommunene vurderes som så små at lokalisering med 
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tanke på tilgjengelighet synes å ha mindre betydning. Til slutt har vi lagt vekt på å samlokalisere 

tjenester som naturlig hører sammen. Vårt forslag til lokalisering blir dermed som følger: 

 Våler: Landbruk og post og arkiv 

 Åsnes: Tekniske tjenester 

 Grue: Økonomi og regnskap og HR/lønn  

Våler er i dag vertskommune for landbrukssamarbeidet mellom Våler og Åsnes. Ved etablering 

av et felles landbrukskontor for alle tre Solør-kommunene, er det naturlig at Grue blir en del av 

dette. Post og arkiv foreslås også lagt til Våler. 

Åsnes har i dag flest ansatt på tekniske tjenester. Ved et samarbeid er det slik sett naturlig å lo-

kalisere tekniske tjenester til Åsnes. Det er i dag også et visst samarbeid mellom tekniske tjenes-

ter i Åsnes og det interkommunale landbrukskontoret i Våler. Det er naturlig å bygge videre på 

disse rutinene i et interkommunalt samarbeid mellom alle tre Solør-kommunene. 

Kommunene er personellmessig omtrent like store på økonomi og regnskap. Økonomi og regn-

skap, samt HR/lønn er lagt til Grue. Man får da samlet flere beslektede administrative funksjo-

ner i ett miljø, noe som styrker grunnlaget for gode og effektive tjenester. 

9.4 Dimensjonering og effektivisering 

9.4.1 Dimensjonering i forhold til sammenlignbare kommuner 

Som en del av utredningen har det vært ønskelig å se på aktuell dimensjonering, og hvilke mu-

ligheter for effektivisering av oppgavehåndteringen som ligger i eventuelle interkommunale 

samarbeid. 

I den sammenheng har vi hentet inn oversikt over årsverksressurser i et utvalg sammenlignbare 

kommuner. For tjenesteområdene HR/personal og lønn, økonomi og regnskap, post og arkiv og 

tekniske tjenester har vi hentet inn tall fra kommuner med omtrent tilsvarende innbyggertall 

som de tre Solør-kommunene samlet, dvs. omkring 15 000 innbyggere. Innen landbruk har vi 

sammenliknet dimensjoneringen med andre relevante landbrukskommuner, målt etter aktivitet 

og areal. 

Før vi går inn på tallene, er det her viktig å påpeke metodiske utfordringer ved å sammenlikne 

dimensjonering av ulike tjenester på tvers av kommuner. Dette handler dels om at kommuner 

har ulik organisering av oppgaver, rent formelt, dels om at oppgavehåndteringen til en viss grad 

går på tvers av den formelle organiseringen og dels om at også sammenlikningskommunene har 

organisert deler av oppgavehåndteringen i interkommunale samarbeid. Dette gjelder for alle fire 

virksomhetsområder i tabellen over, men særlig organiseringen av tekniske tjenester peker seg 

ut som svært ulik fra kommune til kommune. Det har derfor vært utfordrende å fremskaffe sam-

menliknbare tall. Selv om oversikten gir en viss indikasjon på dimensjonering i andre kommu-

ner, vil vi understreke at det ikke må brukes som en fasit på aktuell dimensjonering av inter-

kommunale samarbeid i Solør. 
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Tabell 9-2 gir en oversikt over samlede årsverksressurser for HR/personal og lønn, økonomi og 

regnskap, post og arkiv og tekniske tjenester. 

Tabell 9-2 Oversikt over samlede årsverksressurser for ulike tjenester i Solør samlet og i kommuner av tilsvarende 

størrelse (om lag 15 000 innbyggere). Kilde: Tall innhentet fra kommunene av Telemarksforsking 

 HR/personal og lønn Økonomi og regnskap Post/arkiv Teknisk 

Bamble  13,3 11,5 12,716 23,8 

Modum 6 10 4 27 

Verdal17 4 17 9,818 13,6 

Voss 9,4 8 4 34 

Eigersund 9,6 11 5,7 38,8 

Hustadvika 5 7 3 10 

Malvik19 4 4 5 43,5 

Melhus 7,4 7 4,3 19,5 

Snitt sammenlik-

ningskommuner 

7,3 9,4 6,1 26,3 

Solør samlet 11,9 13,2 3 11,7 

 

Ser vi på dimensjoneringen av aktuelle tjenester, peker for det første tekniske tjenester i Solør 

seg ut i form av færre årsverk enn snittet for sammenlikningskommunene. Som nevnt over va-

rierer imidlertid organiseringen av disse tjenestene svært mye fra kommune til kommune. Det 

vanskeliggjør en tilstrekkelig god sammenlikning. Også på post- og arkivtjenester er dimensjo-

neringen lavere i Solør enn i sammenlikningskommunene. Som vi har påpekt i kapittel 6, virker 

det å være et behov for å styrke ressursene på dette området i alle tre kommuner, uavhengig av 

om en går for et interkommunalt samarbeid, eller ikke. Dimensjoneringen av HR/personal og 

lønn og økonomi og regnskap må sies å være omtrent på samme nivå i Solør og i sammenlik-

ningskommunene. 

Tabell 9-3 viser årsverksressurser på landbruk i Solør og et utvalg andre landbrukskommuner. 

Som det fremgår av tabellen, er den samlede årsverksressursen i Solør noe større enn i sammen-

likningskommunene. Her må det imidlertid tas med i betraktningen at Solør samlet vil være en 

større landbruksregion enn alle de tre kommunene, målt både etter antall driftsenheter og land-

brukseiendommer og areal dyrka mark og produktivt skogareal. I sum er Elverum + Hedmarken 

og Elverum + Ringsaker noenlunde sammenlignbar med Solør-kommunene samlet sett (jf kap. 

7.1). Til sammen har disse henholdsvis 11 og 12 årsverk, og ligger således på nivå med det sam-

lede antall årsverk for Solør-kommunene.  

                                                      

16 Inkluderer servicetorg. 
17 I Verdal er lønn organisert til samme enhet som økonomi og regnskap. 
18 Inkluderer servicetorg. 
19 Malvik kjøper enkelte tjenester innen lønn, økonomi og regnskap av Værnessamarbeidet. Dette er ikke inkludert i oversikten. 
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I og med at det er mer effektivt å drive ett kontor i stedet for to, indikerer dette at samarbeid kan 

gi muligheter for innsparinger gjennom reduksjon i årsverksressurser, eller at effektiviseringsge-

vinsten tas ut gjennom bedre tjenester, f.eks. styrket utviklingsarbeid.   

Tabell 9-3 Oversikt over samlede årsverksressurser til landbruk i Solør samlet og andre store landbrukskommuner. 

Kilde: Tall fra arbeidsgruppen for landbruk 

 Årsverksressurser 

Elverum 4 

Hedmarken20 7 

Ringsaker 8 

Solør samlet 11,7 

 

9.4.2 Pukkelkostnader, men langsiktig effektiviseringspotensial 

Et moment som må nevnes i vurderinger av dimensjonering og effektiviseringspotensial, er at 

det alltid er ekstra kostnader ved å gjøre endringer i en organisasjon. Ved etablering av inter-

kommunale samarbeid må det påregnes noe økte kostnader og tidsbruk i en planleggingsfase i 

forkant av selve etableringen, og pukkelkostnader i oppstartsfasen knyttet til å samkjøre rutiner 

og bygge opp en ny enhet.  

Denne typen kostnader og ressursbruk vil imidlertid være forbigående. Og selv om også samar-

beid koster, er det totalt sett som regel mer effektivt å samarbeide om en spesiell ressurs/kompe-

tanse enn å ha tilsvarende ressurs/kompetanse i alle tre kommuner. Det er med andre ord grunn 

til å forvente at det vil være mulig å hente ut effektiviseringsgevinster – men da først og fremst 

på lengre sikt, og ikke ved å dimensjonere ned bemanningen på det enkelte tjenesteområdet ved 

etablering av interkommunale samarbeid. Dersom kommunene vedtar interkommunalt samar-

beid, vil det i perioden fram til oppstart av samarbeidet likevel være naturlig at behovet for ny-

ansettelser i den enkelte kommunene vurderes opp mot samarbeidets behov.  

I flere av arbeidsgruppene blir det pekt på at det gjennom samarbeid kan være effektiviserings-

gevinster å hente på etablering av felles metoder og rutiner, og at det blir lettere å hente ut effek-

tiviseringsgevinster gjennom digitalisering. Bedre arbeidsfordeling og muligheter for spesialise-

ringen gir også muligheter for å gjennomføre oppgaver mer effektivt. Effektiviseringsgevinster 

kan også realiseres gjennom økt produktivitet og mer tid til utviklingsarbeid og håndtering av 

nye oppgaver.  

                                                      

20 Hedmarken landbrukskontor – et interkommunalt samarbeid for Hamar, Løten og Stange kommuner 
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9.5 Mulige hindringer og fallgruver 

9.5.1 Kritiske faktorer for å lykkes 

I kapittel 2 peker vi på viktige premisser for å få til et godt samarbeid.  

Første bud handler om at samarbeid må være nyttig ut fra oppgavefordelingen mellom de aktu-

elle tjenestene (domenekompatibilitet). Etter våre vurderinger er det gode muligheter for å hente 

ut gevinster i produksjonen av oppgaver og tjenester gjennom interkommunalt samarbeid i 

Solør, riktignok i varierende grad fra tjenesteområde til tjenesteområde. I denne rapporten peker 

vi blant annet på mindre sårbarhet og muligheter for å etablere sterkere fagmiljø, og derigjen-

nom bedre kapasitet og kompetanse, bedre kvalitet på tjenestene og oppgavehåndteringen, og at 

det vil være mulig å styrke tjenestene på en mer kostnadseffektiv måte enn det som er mulig for 

den enkelte kommune. 

I diskusjonen rundt hvordan en kan hente ut denne typen gevinster, kommer vi inn på det andre 

premisset for godt samarbeid: ideologisk og kvalitetsmessig kompatibilitet. Det innebærer at 

samarbeidspartnerne etablerer felles oppfatninger av hva som er gode arbeidsmåter og metoder, 

kvalitetsnivå mv. I den videre planleggingen må en konkretisere både hvordan samarbeidet skal 

organiseres og innrettes, ressursene og kompetansen fordeles og utnyttes, og oppgavene og tje-

nestene utføres på en best mulig måte. Det innebærer ikke nødvendigvis at en skal gjøre om på 

alt, men ta med seg det beste fra dagens tjenester – og i fellesskap finne gode løsninger på det 

som ikke har fungert like bra. Et samarbeid innebærer videre at tre ulike kulturer skal «finne 

sammen». Det bør derfor settes av tid og ressurser til å få på plass en god kultur og et godt ar-

beidsmiljø. Ikke minst er det viktig å være oppmerksom på at det vil ta tid før alt setter seg. En 

må derfor ha god takhøyde og rom for å ta opp utfordringer og uforutsette ting som dukker opp 

underveis, og håndtere ulikheter. Arbeidet med å bygge en felles enhet og et felles «vi» er ikke 

over når samarbeidet trer i kraft. Det er da jobben begynner. Evalueringer av interkommunalt 

samarbeid har vist at mange av utfordringene knyttet til interkommunale samarbeid, spesielt i 

oppstartsfasen, kan tilskrives at samarbeidene var dårlig planlagt, forankret og tilrettelagt på for-

hånd (Brandtzæg 2016). Det er viktig å ha omforente forventninger til hva man skal oppnå med 

et samarbeid. Dersom forventningene spriker, oppstår det lett misnøye.  

Til slutt har denne utredningen vist at arbeidsgruppenes ønske om samarbeid varierer til dels 

ganske sterkt – både på tvers av tjenesteområder og mellom kommuner. Innen enkelte tjeneste-

områder er medlemmene i arbeidsgruppen enig i at både ønsket og behovet for samarbeid er 

stort, og at det vil gi gevinster. I andre arbeidsgrupper er det medlemmer som ikke ønsker sam-

arbeid. Det er i Grue at skepsisen til samarbeid er størst. Dette synes bl.a. å ha sammenheng 

med at kommunene er inne i en omorganiseringsprosess, og at resultatene av denne vil bli ska-

delidende. Her signaliseres også økt behov for samarbeid, men flere trekker fram mer uformelt 

nettverkssamarbeid som et alternativ. 

I en situasjon hvor det er gevinster å hente på samarbeid, men tjenestene selv ikke ønsker det, er 

et mandat nødvendig. De aktuelle tjenestene må få et tydelig oppdrag om å iverksette samar-

beid. I dette tilfellet er det kommunestyrene i Grue, Våler og Åsnes som vil være mandatgiver. 
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Som øverste folkevalgte organ har kommunestyrene både legitimitet og juridisk-økonomisk 

makt til å fatte beslutninger om at samarbeid skal finne sted.  

Samtidig er det ikke nok å bare gi et mandat om samarbeid. En må òg peke på hva som er det 

overordnede formålet, og gi et oppdrag med klare føringer og forventninger. I møte med de 

langsiktige samfunnsmessige utviklingstrekkene i regionen – ikke minst folketall og demografi, 

bør den overordnede beveggrunnen være at interkommunalt samarbeid bygger regional utvik-

lingskapasitet. Kommunene står rett og slett sterkere sammen. På tjenestenivå bør beveggrunnen 

være at samarbeid gir stordriftsfordeler som sikrer kapasitet og kompetanse til å levere tjenester 

på bedre og mer effektive måter enn den enkelte kommune klarer i dag. 

I en slik situasjon blir et tydelig mandat med klare forventninger nødvendig, der de aktuelle tje-

nestene får et tydelig oppdrag om å iverksette samarbeid. I dette tilfellet er det kommunestyrene 

i de tre kommunene som vil være mandatgiver. Som øverste folkevalgte organ har kommunesty-

rene både legitimitet og juridisk-økonomisk makt til å fatte beslutninger om å etablere interkom-

munalt samarbeid.  

9.5.2 Behov for samarbeid om drift og utvikling av IKT-systemer 

Nasjonale erfaringer 

Norge ligger på mange områder i front i arbeidet med å digitalisere offentlige tjenester. Også 

kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester, og bruken av tjenestene øker betydelig (Kommu-

nal- og moderniseringsdepartementet, 2016). Digitalisering skaper gevinster både på samfunns- 

og tjenestenivå.  

Samtidig krever digitalisering betydelige ressurser, og det innebærer endringer i den kommunale 

tjenesteproduksjonen. Mange kommuner, ikke minst de mindre, opplever å ikke ha kapasitet og 

kompetanse til å alene drive digitalt utviklingsarbeid (Brandtzæg et al., 2019). Det er derfor et-

ter hvert mange kommuner som går sammen i interkommunale samarbeid og/eller i digitalise-

ringsnettverk med andre kommuner. Ved at flere kommuner går sammen om å utvikle, anskaffe 

og implementere felles digitale løsninger, er det mulig å hente ut kvalitets- og effektiviserings-

gevinster både på anskaffelser, drift og vedlikehold samt opplæring. En felles digital plattform 

og like fagsystemer gir dessuten bedre muligheter for interkommunalt samarbeid på andre områ-

der, f.eks. samarbeid om administrative oppgaver og tjenester som eksempelvis lønn, regnskap 

og arkiv (Brandtzæg et al., 2019). 

Enkelte kommuner samarbeider først og fremst om mer operativ IT-drift, andre også om strate-

gisk digital utvikling. At kommunene som samarbeider, har en felles digital driftsplatt-

form/infrastruktur i bunn, syntes imidlertid å være en viktig forutsetning for vellykket samar-

beid også på mer langsiktig og strategisk nivå (Brandtzæg et al., 2019; Brandtzæg & Aastvedt, 

2020). Dette kan illustreres med utviklingssløyfen i Figur 9-1: 
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Figur 9-1 Utviklingssløyfe: Felles fagsystemer og driftsplattform som grunnlag for vellykket strategisk samarbeid om 

digitalisering og utvikling.  

Figuren er ment å illustrere at en felles digital infrastruktur og IT-drift er viktig for vellykket 

strategisk utviklingsarbeid knyttet til digitalisering. Dersom man i størst mulig grad har like sys-

temer, metoder og rutiner, blir det lettere å tenke tjenesteutvikling og innovasjon i felleskap. En 

etablerer felles oppfatninger om utfordringer, behov og ikke minst prioritering av enkeltprosjek-

ter. Eksempelvis har mange samarbeid som fungerer godt, på basis av nettopp en slik felles 

plattform, gjerne utviklet en felles digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan – og de 

driver porteføljestyring21 (Brandtzæg & Aastvedt, 2020). Til slutt gjør en felles infrastruktur det 

lettere å prøve ut og implementere nye løsninger, og i neste omgang sammen høste gevinster, 

lære og eventuelt justere kurs underveis. Motsatt vil kommuner uten en felles driftsplattform 

heller ikke ha det samme erfaringsgrunnlaget (de bruker kanskje ikke de samme systemene, og 

har dermed heller ikke like behov). Dermed vil både risiko ved, og kostnader til utvikling og im-

plementering bli høyere. Læring vil heller ikke være overførbar fra en kommune til en annen på 

samme måte. 

Situasjonen i Solør 

I dag er det Hedmark IKT (HIKT) som har ansvar for IT-drift for Grue kommune, mens Våler 

og Åsnes kommuner har egne interne IT-avdelinger. Telemarksforsking har ikke grunnlag for å 

vurdere hvordan Hedmark IKT fungerer. Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene etterlater like-

vel et inntrykk av at det tidvis er utfordrende å få tilstrekkelig støtte og support, og at Hedmark 

IKT har vært for driftsorientert. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger om at det pågår et strategi-

arbeid i Hedmark IKT, hvor ambisjonen nettopp er å styrke det mer utviklingsrettede arbeidet. 

Videre er det vårt inntrykk at en både i Våler og Åsnes kommuner stort sett er fornøyd med å ha 

intern drift og support, men at det også her er for lite kapasitet og ressurser til å drive digitalt ut-

viklingsarbeid. 

                                                      

21 Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette prosjekter, tiltak og programmer, samt følge opp leveran-

sene 
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Flere av arbeidsgruppene som har bidratt i denne utredningen, er opptatt av at IKT og digitalise-

ring er en faktor en må ta inn i vurderingene av interkommunalt samarbeid på tjenestenivå. Ut-

redningsarbeidet har vist at kommunene per i dag benytter veldig mange av de samme fagsyste-

mene. Det gir i utgangspunktet gode forutsetninger for et interkommunalt samarbeid også på tje-

nestenivå. Samtidig er det per i dag ikke noe samarbeid mellom Solør-kommunene innen IKT 

og digitalisering, og det er en potensiell barriere mot å hente ut samarbeidsgevinster. Slik vi ser 

det, er det her tre alternativer. 

Det første alternativet innebærer at kommunen med vertskommuneansvaret for den enkelte tje-

neste, også får ansvar for å ivareta IKT og digitalisering i tjenesten (både drift og utvikling). 

Hedmark IKT vil da ha ansvar for IT-drift og -utvikling dersom Grue er vertskommune. Dersom 

Våler eller Åsnes er vertskommune, vil den interne IT-tjenesten ha ansvaret. Med en slik løs-

ning bør drift kunne ivaretas omtrent som på dagens nivå, samtidig som den enkelte kommunes 

mulighet til å selv styre ressursbruk og retning på digitaliseringsarbeidet blir beholdt. Det er li-

kevel grunn til å stille spørsmål ved om ikke helheten i det mer utviklingsrettede digitaliserings-

arbeidet, både i den enkelte kommune og i Solør-kommunene samlet, lett kan bli fragmentert og 

lite kraftfull. 

Det andre alternativet er at Våler og Åsnes kommuner går inn i Hedmark IKT. Selv om HIKT 

har vært lite utviklingsorientert frem til nå, er det signaler om at dette vil endres i forbindelse 

med det pågående strategiarbeidet nevnt over. Våler og Åsnes vil da også bli en del av det som 

iallfall har potensial til å bli et betydelig IT-faglig miljø, med de stordriftsfordeler det fører med 

seg. Ved at både Grue, Våler og Åsnes kommuner går sammen i et større IKT-samarbeid, vil 

Solør-kommunene videre kunne stå sammen som region inn i Hedmark IKT, og således ha 

større mulighet til å påvirke den strategiske retningen for dette samarbeidet i årene som kom-

mer. Samtidig vil det i større samarbeidskonstellasjoner nødvendigvis være behov for mer stan-

dardiserte løsninger. Dette har sine fordeler i form av kostnadsbesparelser og effektivitet. Ulem-

pen er at tjenestene i Våler og Åsnes – sammenliknet med det en er vant til i dag – kan miste litt 

av nærheten til IT-tjenesten, og dermed potensielt også miste noe fleksibilitet og mulighet til å 

skreddersy IT-løsninger og -systemer til lokale forhold. Spørsmålet er likevel om ikke samar-

beidsgevinstene er større enn ulempene. Nærhet til IT-kompetanse kan ivaretas med desentrali-

sert lokalisering av personell, selv om man samarbeider om drift. Det har vi sett eksempel på i 

Kongsbergregionen. 

Det tredje og siste alternativet innebærer at Grue går ut av Hedmark IKT, og at en etablerer et 

felles IKT-samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes. Dette alternativet kan ses på som en slags 

mellomløsning. Sammenliknet med alternativ to vil kommunene i større grad beholde både nær-

het og fleksibilitet, men også styringsrett over både IT-drift og retning på det strategiske digita-

liseringsarbeidet i regionen. Sammenliknet med alternativ en, vil en felles IT-tjeneste ha flere 

ressurser å spille på. At samarbeidskonstellasjonen rundt IT-tjenester er lik samarbeidskonstella-

sjonen for øvrige tjenester, gjør dessuten politisk-administrativ styring, oversikt og kontroll enk-

lere.  

Vi vil i utgangspunktet anbefale alternativ to. Dette fordi arbeidet med strategisk utvikling og 

drift på IKT-området forutsetter store og sterke fagmiljøer. Det er krevende å lede utviklings-

prosesser, gjennomføre innovative anskaffelser, teste ut, implementere, drive opplæring/veiled-
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ning og hente ut gevinster. Når flere kommuner går sammen, vil kommunene også ha større inn-

kjøpsmakt overfor leverandørene. Ved at kommunene har felles digitale plattformer og syste-

mer, like rutiner og metoder, vil det også bli lettere å drive tjenesteutvikling og kompetansebyg-

ging i felleskap.  

9.6 Konklusjoner 

Med utgangspunkt i utredningsarbeidet som er gjennomført, er våre hovedkonklusjoner knyttet 

til eventuelt framtidig interkommunalt samarbeid som følger: 

 Sammenlignet med dagens situasjon synes fordelene ved å samarbeide på de aktuelle 

områdene jevnt over å være større enn ulempene. Prognosene for framtidig samfunnsut-

vikling tilsier at samarbeidsbehovet vil øke i årene som kommer. 

 En positiv konsekvens av interkommunalt samarbeid er at man samler kompetanse og 

arbeidsplasser i sterke fagmiljøer i regionen. Dette vil med all sannsynlighet også gi re-

gionen styrket attraktivitet og utviklingskraft. Disse mulighetene vil sannsynligvis bli 

svekket dersom kommunene velger å samarbeide i ulike retninger. 

 Våler og Åsnes ser i større grad fordeler med samarbeid sammenlignet med Grue. Dette 

synes bl.a. å ha sammenheng med at Grue er inne i en omorganiseringsprosess. 

 Administrativt vertskommunesamarbeid (kap. 20 i kommuneloven) synes å være den 

mest nærliggende organisasjonsformen. Dette er en enkel og ubyråkratisk form for or-

ganisering av interkommunale samarbeid, og det er den eneste formen for organisering 

som er aktuell dersom myndighet skal delegeres til en annen kommune. 

 Det må etableres felles rutiner som ivaretar kommunenes behov for oppfølging, styring 

og kontroll av samarbeidene. 

 Det må være tydelige samarbeidsavtaler som klargjør oppgavene som det skal samar-

beides om, formål og forventninger, prinsipper for kostnadsfordeling, hvordan det skal 

rapporteres, og hvordan samarbeidet skal følges opp av samarbeidskommunene.  

 Av hensyn til rettferdig fordeling av tjenester og arbeidsplasser mellom kommunene, 

status for tjenestene i kommunene i dag og behov for samling av fagmiljøer som natur-

lig hører sammen, foreslår vi at vertskommunesamarbeidene fordeles på kommunene på 

følgende måte: 

o Våler: Landbruk og post og arkiv 

o Åsnes: Tekniske tjenester 

o Grue: Økonomi og regnskap og HR/lønn  

 Med unntak av post og arkiv synes det å være et visst økonomisk effektiviseringspoten-

sial som kan realiseres på sikt for alle samarbeidsområdene. I første omgang må man 

påregne en pukkeleffekt når det gjelder arbeidsmengde og kostnader som følge av plan-

legging og implementering av samarbeidene. Dersom man skal ta ned kostnader, vil det 

være naturlig å se på innsparingsmuligheter i forbindelse med naturlig avgang.   

 Det må tas hensyn til at fagmiljøene i alle kommunene ikke i like stor grad ser fordeler 

med etablering av interkommunalt samarbeid. Erfaringsmessig er det fornuftig å sette 

av tid til forankring og bygging av felles kultur.  

 For å legge til rette for helhetlig interkommunalt samarbeid mellom kommunene, vil det 

være en fordel med felles drift og utvikling av digital infrastruktur. Dersom man skal ha 
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felles løsninger på dette, virker det mest hensiktsmessig av Våler og Åsnes blir en del 

av Hedmark IKT sammen med Grue. Dette vil gi en samarbeidskonstellasjon med til-

strekkelig tyngde til å håndtere drift- og utviklingsarbeid. Det vil også være en fordel at 

Solør-kommunene kan fronte felles interesser inn i et slikt samarbeid. 
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