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Fylkesmannen i Nordland



Fylkesmannens oppgaver

1. Iverksette nasjonal politikk

2. Samordne regional stat

3. Rettsikkerhetsinstans

4. Informasjon



Statens styringsstrategi
Hovedregel:
• Rammestyring

– Lov
– Økonomi

• Veiledning
• Dialog

Unntak:
– likeverdige tjenester
– nasjonaløkonomiske mål 

(sysselsett/øk. vekst)
– hensynet til liv og helse
– samer/urfolk/minoriteter, 
– befolkningens sikkerhet, 
– hensyn til miljøet og en 

bærekraftig utvikling. 



Regjeringens politikk (2017)

«Regjeringa ønskjer å styrkje det kommunale 
sjølvstyret for at innbyggjarane i større grad 
skal kunne påverke samfunnsutviklinga og den 
nærare innretninga av tenestetilbodet i sitt eige 
lokalsamfunn.»

(Prop. 64 L Endringer forvaltningslova, tvistelova, pbl. m/fl.)



Lokaldemokratiet i grunnlovens § 49
Folket utøver den lovgivende makt ved 
Stortinget. Stortingets representanter velges 
gjennom frie og hemmelige valg. 
Innbyggerne har rett til å styre lokale 
anliggender gjennom lokale folkevalgte 
organer. Nærmere bestemmelser om det 
lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov. 
(31. mars 2016)



Fylkesmannens økonomioppdrag
• God økonomiforvaltning i kommunen

– Antallet ROBEK-kommuner skal ned
• Følge opp ROBEK-kommuner 
• Følge opp terskelkommuner

• Kvalitet i KOSTRA-data skal bli bedre
• Fordele skjønnsmidler

– Utilsiktede ulikheter
– Bidra til innovasjons- og fornyingsprosjekter



Generelle utfordringer
• Befolkningsutvikling

– Fødselsoverskudd
– Til-/utflytting -

innvandring
– Demografi/alderssam

mensetning
• Geografi

– Spredt bosetting
– Kommunikasjon/
– infrastruktur

• Mange små 
kommuner

• Kapasitet- og 
kompetanse

Men, et bra næringsliv og store 
ressurser/muligheter



Regionale utviklingstrekk

«Regionale utviklingstrekk 2018 
inneholder oversikt over 
samfunnsutviklingstrekk som er 
viktige når det gjelder 
regionalpolitiske mål og 
strategier.»

«Hensikten med rapporten er å 
ha oppdatert, tilrettelagt og lett 
tilgjengelig informasjon om de 
utvalgte utviklingstrekkene.» 



«Nordland og Hedmark og Oppland 
har hatt den svakeste 
folketallsveksten gjennom store 
deler av 2000-tallet». 

Kilde: Regionale utviklingstrekk 2018, KMD
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God økonomiforvaltning
• «sette tæring etter 

næring»
– Tilpasse drift og 

investeringer til kjente 
inntekter

– Ha en buffer for
uforutsette utgifter



Kommuneloven
• Rammen for den kommunale virksomheten
• Rollefordelingen mellom politikk og administrasjon

– Stor frihet til organisering
• Myndigheten og ansvaret ligger i kommunestyret
• Kan delegere oppgaver til andre

organ og til administrasjonssjefen 

• Ny kommunelov vedtatt 11. juni 2018



Kommunal planlegging som 
styringsverktøy (kom.loven § 5)
• Kommunen skal utarbeide en samordnet plan 

for den kommunale virksomhet.
skal bygge på en realistisk 
vurdering av den forventede 
utvikling i kommunen 
og av de økonomiske ressurser
som vil stå til rådighet, slik dette 
framgår av økonomiplanen.



Reglene om planlegging
• Plan og bygningsloven

– Loven skal fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

• sette mål for den fysiske, miljømessige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i kommunen…

• og angi hvordan oppgavene kan løses



ROBEK





Manglende KOSTRA – rapportering 
2017



Ny kommunelov –
Kommuneøkonomi - generelle trekk

– Langsiktig og helhetlig økonomiforvaltning
• Forankre økonomiplanen i kommuneplanen
• Finansielle måltall (handlingsregler)
• Vise gjeld i økonomiplanen
• Finans- og gjeldsforvalting uten vesentlig finansiell 

risiko
• Klarere regler om skillet drift/investering



• Kommuneloven – femte del - økonomi
§ 14-2 Kommunestyrets plikter

Kommunestyret skal selv vedta:

a) Økonomiplanen og årsbudsjettet
b) Årsregnskapene og årsberetningene
c) Finansielle måltall for utviklingen av kommunens 

økonomi
d) Regler for økonomiforvaltingen (økonomireglement)
e) Regler for finans- og gjeldsforvaltningen 

(finansreglement)



Finansielle måltall
Ved valg av egne nøkkeltall:
– Må være lette å forstå
– Må være enkle å bruke i den praktiske 

økonomistyringen
– Ikke for mange
– Ikke for komplisert å beregne/finne
– Bør være enkle å sammenligne med andre
– Brukes gjennomgående i dokumenter og 

rapporteringer



Fem indikatorer kan sammen ta 
temperaturen på kommunens økonomi

Positivt netto 
driftsresultat

Lav gjelds-
belastning

Lav rente-
eksponeringHøy likviditet

Ikke oppført i 
ROBEK

Finansielle og økonomiske indikatorer
gir grunnlag for å sjekke status på
kommunens økonomiske og finansielle 
situasjon.

5 indikatorer kan sammen indikere 
kommunens økonomiske tilstand.

En solid økonomisk tilstand kan fort endres 
ved at det fattes beslutninger uten å ha 
innsikt i beslutningenes virkninger.



Noen eksempel på finansielle måltall
– Økonomisk balanse - netto driftsresultat

• Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
– Indikasjon på kommunens handlefrihet
– TBU anbefaler 1,75 %, men bør være høyere

– Økonomisk buffer – disposisjonsfond
• Disposisjonsfond i % av driftsinntektene

– Arbeidskapital – Likviditet
• Arbeidskapital i % av driftsinntektene

– Den bør være positiv
– Egenfinansiering av investeringer
– Finansieringsstruktur – netto lånegjeld

• Netto lånegjeld i % av driftsinntektene
• Netto lånegjeld pr. innbygger

– Økonomisk kontroll – avvik fra budsjett



Måltall og indikatorer
• Kan med fordel også ta med andre måltall 

og indikatorer i dokumenter og 
rapporteringer
– Sykefravær
– Brukertilfredshet
– Medarbeidertilfredshet
– KOSTRA-data
– m.m.



Modernisering «Ny kommunedialog»

• Oppdrag om å følge opp kommunereform
– Utfordringer ved status quo
– Verktøy for dialog med kommunene

• Resultat kommunereform Nordland
– Få endringer
– Ingen flere tvangsammenslåinger



Nordland 41 kommuner fra 2020

25 kommuner under 3000 innbyggere

14 under 1500 innbyggere

• Økende polarisering/sentralisering
• Negativ befolkningsutvikling
• Store og voksende forskjeller i



Egenvurdering kommunene
• Små og sårbare fagmiljøer
• Vil ikke kunne håndtere fremtidige oppgaver 

alene
• Mangler spisskompetanse innen jus og økonomi
• Problem med å rekruttere stabile leger
• Sliter med å få faglærte i barnehagene
• Manglende kapasitet rus og psykiatri
• Utfordringer knyttet til habilitet og rettsikkerhet

(Sitat fra rådmenn i «Tilrådning om kommunestruktur)



Hvordan utvikle kommunesamarbeidet?
• Statusmåling/oversikt

• Kommunene:
– Velge samarbeidsområder
– Velge samarbeidspartnere
– Steg for steg 

• strategisk plan for (regionalt) samarbeid?

• Fylkesmannen:
– Strategisk plan for Nordland
– Bruk av prosjektsskjønnsmidler



Pilot  Sør-Helgeland vår 2018
• Oppstart av dialog og strategitenkning

• Kvalitativ undersøkelse
– 12 kommuner

• Intervju
– Ordfører
– Rådmann
– Daglig leder regionrådet



NIVI Rapport 2018:2
Mobiliseringsbehov på Helgeland
• Krevende demografi og økonomi
• Noen i negativ spiral
• Gode og nære basistjenester
• Liten eller ingen kapasitet til utvikling
• Sentralisering av miljø- og 

næringspolitiske beslutninger
• Utnytter ikke potensial for næringsutvikling 



Svikt i utviklingskompetanse

1. Kommunen er tømt for utviklingspersonell
2. Kommunenes samarbeidsorganer er 

fragmenterte 
3. De regionale aktørene er ikke samordnet 

og mangler lokal forankring  



Fem særlig sårbare områder 
1. Administrasjon og forvaltningsoppgaver 

(rådhusfunksjoner)
2. Digital tjenesteutvikling inkl. anvendelse av 

velferdsteknologi
3. Tekniske tjenester inkl. planlegging og 

landbruksforvaltning
4. Helse- og sosialtjenester
5. Skoleutvikling
Kilde: NIVI Rapport 2018:2 Mobiliseringsbehov på Helgeland



Dette vil vi følge opp i dialog med  
kommunene



Avslutning



Det kommunale plansystemet



Et system for målstyring
• Status (hvor er vi)
• Langsiktige visjoner (hvor vil vi)
• Tydelige mål (hvordan skal vi oppnå dette)
• Virkemiddel (hva skal vi gjøre)
• Ansvar (hvem skal gjøre)

• Systematisk måling og rapportering av 
resultater



Kommunestyret er kommunens 
øverste organ

• Myndigheten ligger til kommunestyret så 
langt ikke annet følger av: 
– lov, eller 
– delegeringsvedtak fra kommunestyret

– Delegering kan alltid trekkes tilbake
• Kan instruere om utøvelse
• Kan velge å treffe vedtak selv eller omgjøre



Kommunestyrets ansvar
• All utøving av myndighet skjer på 

kommunestyrets vegne og ansvar

• Kan aldri delegere seg fra det 
overordnede ansvaret 



Takk for meg
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